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Landsbergio kalba 
Lietuvos gyventojams 

Vilnius. — Lapkričio 24 d. 
Lietuvos gyventojams per televi
ziją kalbėjo AT pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, išryškinda
mas dabartiną situaciją Lietu
voje. Tęsiame vakar pradėtą jo 
paaiškinimą — ryšium su Sovie
tų Sąjunga 

„Galų gale turime vakar 
dienos jų Aukščiausiosios Tary
bos nutarimą ir sykiu išdalintą 
Sąjungos sutarties projektą. 

Teisiškai žiūrint, mūsų ne
liečia nei viena,nei kita, tai anos 
valatybės vidaus reikalai, ne
bent Sąjungos sutartį galėtume 
sva r s ty t i , je igu oficialiai 
pasiūlytų įstoti į tokią Sąjungą, 
bet ka i ką paaiškinsiu. Mat 
p rez iden tas Gorbačiovas 
atkakliai skelbiasi paveldėjęs iš 
Stalino suvereno teises Lietuvos 
atžvilgiu, tai verta žinoti apie 
pavojus, kurie kyla mums ir iš 
sovietų įstatymų. 

Sutartis jau siūlo SSRS kaip 
Sovietų suverenių respublikų 
sąjungą — nebe socialistinių, ir 
to žodžio, berods, visai nebėra, 
nors šiaip sovietinis socializmas 
kyšote kyšo, nes ir vėl nerastu
me toj santvarkoj privačios nuo
savybės". 

„Suveren ios va ls tybės" 
„Naujas pamėgtas žodis, tai 

suverenitetas. Bet keistai atro
dytų tos respublikos, neva 
„suverenios valstybės", o su 
apribotomis teisėmis. Skelbia
ma laisvanoriška sąjunga, o 
apie pasitraukimą iš jos, jeigu 
kas panorėtų — nė žodžio. Są
jungos valdžia ir toliau tvarkosi 
Kons t i tuc i ja , kur ia i t u r ė s 
paklusti respublikos, pasiima 
sau gynybą, sienas, tarptauti
nius ryšius, finansų sistemą, 
transporto valdymą, tad net res
publikų teisė į savo žemę vėl 
baigiasi ten, kur ko nors pri
reikia arba prireiks generolams, 
pasieniečiams, dujininkams ar
ba geležinkelininkams. J au 
žinome, kad ne tik Baltijos 
šalys, bet ir daugelis Sovietų 
respublikų nepasirašys tokios 
sutarties, todėl Kremliuje pri
iminėjami nutarimai, vis didi
nan tys ir didinantys SSSR 
prezidento valdžią. Paskutinis, 
vakarykštis nutarimas, siūlo. 
tai yra leidžia prezidentui gin
ti piliečių teises, be to, jų 
gyvybę, sveikatą ir turtą, iman
tis net nepaprastųjų priemonių. 
Kokios tos teisės ar piliečio tur
tas , kad reiktų nepaprastųjų 
priemonių — niekaip neapibrėž
ta; tai reiškia, kad pagal so
vie t in į paprotį pasinaudos 
įstatymu taip, kaip tuo momen
tu norės. Patys padarys kokią 
nors provokaciją ir pasinaudos 
ja . Ir respublikų atžvilgiu 
Sąjungos prezidentas įgaliotas 
jau kaip reikiant: pasidaryti 
p a t i e s tvarkomą vieningą 
teisėsaugos sistemą — taigi 
visus vidaus reikalų organus, 
teismus, prokuratūras. — ir 
žada net ..reorganizuoti" iš 
Maskvos respublikų valdžią... 

Žinoma, ne tik Baltijos šalyse. 
bet ir daug kur kitur to nepajėgs 
kitaip, kaip šiurkščia karine 
prievarta. O Baltijos valstybės 
jau pasakė, kad ginsis. Pernelyg 
viskas panašu į 1940-uosius me
tus: net blogiau, bet ir aiškiau. 
Kažin ar bent vienas atsirastų 
vaikiškas svajotojas apie Stali 

no saulę, apie pagerintą sovie
tizmą". 

Pasiruošimas p r a d ė t a s 
„Tad ko galime ir ko turime 

laukti? 

Smurtą naudos, t.y. imsis M. 
Gorbačiovo vakar pažadėto 
kraujo praliejimo tada. kai 
viskas bus gerai parengta. Pir
miau j iems reikia suardyti 
politinį ir visuomenės gyvenimą 
Lietuvoje, ge r iau pa reng t i 
viešąją ivuomonę Sovietų Są
jungoj ir pasauly. 

Jie turi specialistų, išmanan 
čių, kaip supjudyti vieno krašto 
žmones dėl pažiūrų ar net 
asmen in ių ambicijų, ka ip 
supriešinti grupes, politines 
jėgas ir valdžios struktūras. 
Nesunku atpažinti tuos plyšelių 
ieškotojus ir dirgintojus. ypač 
Maskvos komentatorių džiaugs
mą, nešiojantis kokį mūsų par
lamento ir vyriausybės nesuta
rimą, jų mėgavimąsi, kai laik
raščiai arba inteligentai peikia 
ir kuo labai diskredituoja 
parlamentą, o Terleckas verčia 
vyriausybę. 

Buvo atvažiavęs toks draugas 
Seninas iš Maskvos CK ir mokė 
Rytų Lietuvos veikėjus kurti 
kokią nors atskirą Sovietų 
va ls tybėlę , ga l pavyks ir 
konfliktą sukelti, o kas jam tų 
žmonių likimas. Mokė, kad 
reikia k u r s t y t i Lie tuvos 
valstiečius prieš ..prievartinę 
dekolektyvizaciją*', t.y. prieš 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
vyriausybės, kaip sako Seninas, 
„antikolchozinę politiką". Grj-
žęs į Maskvą net rekomendavo: 
„SSKP CK socialiniam ekono
miniam ir agrariniam skyriams 
organizuoti seriją priemonių re
miant l ietuvius valstiečius, 
protestuojančius prieš Lietuvos 
SSR Aukščiausiosios Tarybos 
agrarinę politiką" Ki ta reko
mendacija—ginti ..sąjunginės 
nuosavybės teisę atitinkamose 
įmonėse" ir pagreit inti ten 
n u m a t y t u s p e r t v a r k y m u s , 
..padirbėti su kadrais" bene 
išmėtant vadovus, kurie nenori 
kenkti Lietuvai. Ir dar atsiųsti 
į Lietuvą greito reagavimo ope
ratyvinę tardymo grupę, o KGB-
istus. paverstus kariniu daliniu, 
surašyti į Burokevičiaus partiją, 
kad padaugė tų i š t ik imų 
narių..." 

(Rytoj Landsbergio kalbos 
pabaiga). 

Sutartis su Armėnija 
Vilnius. — Eltos pranešimu. 

Armėnija tapo šeštoji respubli
ka, su kuria Lietuva užmezgė 
tiesioginius ryšius. Lapkričio 3 
d. Vilniuje, Vyriausybės rūmuo
se. Lietuvos Respublikos minis
trės pirmininkės pavaduotojas 
Algirdas Brazauskas ir Armėni
jos Ministrų Tarybos pirminin
ko pirmasis pavaduotojas Gran
tas Bagratianas pasirašė susi
tarimą tarp Lietuvos Respubli
kos vyriausybės ir Armėnijos 
Respublikos vyriausybės dėl 
prekybinio, ekonominio, moks
linio-techninio ir kul tūr inio 
bendradabiavimo 1991 1995 
metais 

Šiuo dokumentu numatytas 
platus abiejų respublikų bend 
radarbiavimas įvairiose gyveni
mo srityse, nu ta r ta plačiai 
ke i s t i s p r ekėmis . Tai — 
statybines medžiagos, mediena, 
lengvosios pramones gaminiai, 
pieno ir žuvies produktai, namų 
apyvokos reikmenys, chemijos 
prekės. 

Pasirašęs dokumentą. Gran
tas Bagratianas Eltos korespon
dentui pasakė, kad Armėnija 
numato sudary t i p a n a š i u s 
susitarimus ir su visomis TSRS 
respublikomis. 

Naujas planas išlaikyti 
Sovietų imperijai 

Nesiskaitoma su anksčiau padarytais nutarimais 

Egipto prezidentas Hosn; Mubarakas, viduryje, sut» i.t JAV prezidentą G Bushą ir jo žmoną 
Barborą Kairo aerouoste, kai jis po Padėkos dienos, tp^ankes pas amerikiečių kareivius Saudi 
Arabijoje, sustojo pasitarimui su Egipto prezidentu. 

Prez. Busho nuolaidos 
Sovietams 

Pabaltijo laisvė ir Kuwaitas 
Washingtonas . — Ne kartą 

savo skyriuje amerikiečiai žur
nalistai Rowland Evans ir Ro-
bert Novak rašo Pabaltijo lais
vės klausimu. Jie ir lapkričio 26 
dienos įvairiu Amerikos laikraš
čių laidose vėl prisiminė Pabal
tijo valstybes 

Jie rašo, jog prezidentas 
Bushas turi užmokėt i vis 
d idesnę kainą, norėdamas 
sudaryti globaline koaliciją 
prieš Saddamą Husseiną, kaip 
kad buvo padaryta Paryžiaus 
konferencijoje, kai Michailas 
Gorbačiovas lengvai galėjo 
neleisti dalyvauti trims Pabal
tijo tautoms, norinčioms atgauti 
savo laisvę iš Sovietų Sąjungos. 

Diplomatinis į tar imas 
Padidėjo diplomatinis įtari

mas, kad Amerika padėjo Gor
bačiovui, jog Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų laikomos išskirtos, 
kurias sovietai 1940 metais 
brutaliai pavergė, rašo minėti 
žurnalistai Tikslas — laimėti 
Sovietų pritarimą Jungtinių 
Tautų rezoliucijai, kad galėtų 
panaudoti jėgą prieš Iraką, 
kuris prisijungė Kuwaitą. Tai 
padidina Busho kainą, kurią jis 
turi užmokėti. Bushas taip pat 
susitiko su Sirijos prezidentu H. 
Assadu, nežiūrint, kad jo vy
riausybe užsiima teroristiniais 
veiksmais. Bet Bushas sumokė
siąs dar didesnę ainą. kai tos su
r inktos , , tarptaut inės jėgos 
kovoti priš Iraką pasitrauks į 
užfrontę, kai prasidės karas, ir 
žus išimtinai tik amerikiečiai. 

Bushas sutiko su Gorbačiovu 
Než iūr in t , kad oficialūs 

Amerikos pareigūnai neigia tas 
nuolaidas, tačiau yra daug 
ženklų, kad Bushas privačiai 

Areštuotas Trockio 
vaikaitis 

•Jaruzale. - Izraelio policija 
suareštavo Rusijos revoliucio 
nieriaus Leono Trockio vaikai
tį ir kitus du nužudytojo rabino 
Mair Kahana sėbrus, nes įtarė, 
kad jie galbūt nužudė du senes
nio amžiaus arabus Vakarų 
Kranto srityje. Policija sako. jog 
David Axelrod, Trockio 29 
metų vaikaitis, kilęs iš Sovietų 
Sąjungos žydų šeimos, galėjęs 
padė t i Banzion Golstein 
nušauti tuos du arabus. Vėliau 
Axelrod ir jo draugas David Co-
hen buvo paleisti už užstatą. 

palaikė Gorbač iove k u r i s 
pagrasino išvyksiąs iš Paryžiaus 
konferencijos, jei Pabaltijo trys 
kalinamos tautos bus ; ją įsileis
tos, kaip kad ragino Prancūzija 
ir Danija, rašo šie žurnalistai. 
Kad gautų Gorbačiovo pritari
mą Jungtinių Tautų rezoliuci
jai , leidžiančiai panaudot i 
karines pajėgas išlaisvinti 
Kuwaitui, aiškiai b u o nustum 
tas Pabaltijo respublikų laisvės 
klausimas į nežinią. 

Kitas faktas . Kai buvo mi
nima Paryžiuje Latvijos nepri
klausomybės paminėjimo šven
te lapkričio 19 dieną, tai nė 
vienas Amerikos pareigūnas 
ten nedalyvavo Ir prez. Bushas 
nepasakė nė vieno žodžio, kad 
Amerika remia Pabaltijo reika
lavimą bent patiems apsispręsti 
ir nieko neminėjo savo Pary
žiaus kalboje, kai kalbėjo apie 
,.puikų naują laisvą pasaulį, 
kurj jis bando sukurti Europo

je", pastebėjo Evans ir Novak 
Pabaltiečių gi užsienio reikalų 

ministeriai savo spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad negali 
būti laisvos naujos Europos be 
Pabaltijo valstybr... kad II Pa
saulinio karo žaizcios dar neuž-
gydytos. 

Dar kitas faktus. Amerikos 
Iždo departamen ; -s praėjusią 
savaitę staiga sulaihi Iždo sek 
re tor iaus asistento Bruce 
Bartlett kelionę j ilnių, kurios 
metu jis turėjo išdiskutuoti su 
Lietuvos vyriau.-:* »e tas proble
mas, kurios kyu- pereinant į 
laisvo verslo ek- nomįją. Iždo 
departamento M"-lovas šiems 
žurnalistams ; ju . įsiteiravimą. 
atsake, kad šia • metu t as 
vizitas yra .net i r iamu" laiku, 
todėl ir atsaukt.: 

Nežinia, kokia -;ainą Bushas 
užmokėjo terore" 4 prezidentui 
Assadui. kai s • juo susitiko 
Genevoje prae; isj savaitgalį 
Assadasyra geru žinomas kaip 
..kietas žmogui 

Savo s t ra ip -m minė t ie j i 
žurnal is ta i i a:gia to l iau 
nagrinėdami Irako ir Amerikos 
sąjungininku rv-ius bei karo 
galimybes. 

Paskutiniai pr- /idento Busho 
veiksmai rodo. Kad jis yra pasi
ruošęs karui, m žiūrint kokią 
kainą teks užmokėti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje kviečiama Pabal
tijo parlamentų bendra sesija šį 
šeštadienį. Kviečiami atstovai ir 
iš užsienio stebėti jos eigą. 

— Maskvoje , kaip pranešė 
Vilniaus radijas, lankėsi rašy
tojas Vytautas Petkevičius ir 
Vladislovas Šved su kitais paly
dovais, kaip atrodo. Kremliaus 
iškviesti. Petkevičius kurį laiką 
buvo aktyvus Sąjūdžio narys, 
bet vėliau iš ten pasi t raukė ar 
buvo priverstas pasi traukti . 

— Maskvo je besilankantį 
Irako užsienio reikalų ministerį 
Taria Aziz Gorbačiovas įspėjo, 
jog Jungtiniu Tautų naujoji 
rezoliucija bus ,,žiauri", jei 
Irakas nepasitrauks iš Kuwaito 
ir jei nepaleis visų įkaitais 
laikomų užsieniečių. 

— „Meet the P r e s s " progra
moje praėjusį s ekmad ien į 
ko lumnis tas Robert Novak 
priminė ir Pabaltijo valstybes, 
kurioms nebuvo leista įstoti į 
Helsinkio paktą pasirašiusių 
valstybių tarpą Europos konfe
rencijoje Paryžiuje ir kad prez. 
Bushas nepasakė nė žodžio už jas. 

— Lenkijos rinkimuose nė vie
nas kandidatas nesurinko tiek 
balsų, kad nereikėtų persirung-
ti antriniuose rinkimuose į 
prezidento postą. Chicagos 
lenkai balsavo už Solidarumo 
vadą Lech Walesą, kaip sako 
buvęs kongresmenas. o dabar 
miesto tarybos narys Roman 
Pucinski ..Chicago Sun-Times" 
dienraštyje. 

— I r a k a s leido išvykti 100 
vokiečių, kurie buvo sulaikyti, 
kaip ir kiti užsieniečiai, kai 
buvo p r a d ė t a invazija į 
Kuvvaitą. 

Maskva . 1990 lapkričio 24. -
Prez. M. Gorbačiovas paskelbė 
savo planą kaip turi būti per 
tvarkyta Sovietų Sąjunga ir pa
žadėjo daugiau savarankiškumo 
respublikoms, bet negarantuo
ja, kad bus sumažintos centrinės 
valdžios galios. 

Pagal tą Gorbačiovo planą, 
ryšiuose tarp Kremliaus vy
riausybės ir 15 respublikų. 
Kremliaus vyriausybės įstaty
mai bus ir toliau tęsiami ir turės 
pirmenybę prieš respublikų 
į s t a t ymus . Tad daugel io 
respublikų priimti įstatymai 
negaliotų, jei tas planas būtų 
įgyvendintas. Savo įteiktame 
pasiūlyme žada respublikoms 
leisti dalyvauti Kremliaus pro
cese ir rašo, kad ta i bus 
savanoriškas respublikos daly
vavimas unijoje. Pasiūlytame 
plane, kurį sudaro 2,600 žodžių 
tekstas, nėra nieko minima apie 
atsiskyrimo teises, reiškia, 
respublikai neleidžiama išstoti 
iš sąjungos. Ypač tai liečia 
Pabaltijo respublikas, kurios 
reikalauja nepriklausomybės, 
pastebi „Nevv York Times" 
korespondentas F. Clines iš 
Maskvos. 

Naujas pavadinimas 
Tą planą turėtų peržiūrėti 

respublikos ir įteikti savo reko
mendacijas, tačiau jame pasilie
kama teisė centrinei vyriausy 
bei kontroliuoti aukso ir kitų 
brangenybių atsargas. Visa tai 
priešinasi, anksčiau padarytam 
nutar imui , kad respublikos 
gauna didesnes kontrolės teises. 
Kremliui dabar kasdien tenka 
susidurti su suverenumo klausi 
mu, nes panašias rezoliucijas 
skelbia ir miestų tarybos. Gor
bačiovo plane numatoma įsteig
ti naują unijos konstitucinį 
teismą, kuris turėtų spręsti 
suverenumo teises. Jo pateik 
tame dokumente „suverenumo" 
žodis dažnai minimas. Tas žodis 
Gorbačiovo net įvedamas į uni 
jos naująjį pavadinimą. J i s 
siūlo, kad naujoji unija vadm 
tu s i , ,Suverenių sovietų 
respubl ikų sąjunga". Kaip 

— Brazilijoje įvyko balsa
vimai į 15 valstijų gubernatorių 
vietas. Visas kraštas kovoja su 
didele infliacija, nes šį mėnesį 
kainos vėl pakilo ten 20^ . 

— Maskvoje Reuterio agen
tūra pranešė, jog netoli J aku t 
sko miesto, Sibire, nukrito 
sovietų lėktuvas su 176 kelei
viais. Vieni šaltiniai teigia, kad 
žuvo visi, bet kiti šaltiniai sako, 
kad yra ir dar gyvų išlikusių 
žmonių. 

— Dresdene kiečiai pradėjo 
atstatyti buvus < karališkuo 
sius rūmus ir UT žada įrengti 
muziejų. 

Seirijuose Vytauto Didžiojo mirties 560 uju metinių dieną buvo iškilminei 
perlaidojami devyni Lietuvos partizanų, iš pusantro šimto išniekintųjų, 
palaikai. Gedulingu varpų ir Šermenų (tiesinių palydėti, artimųjų 
apraudoti, jie atgulė ftjkart jau amžinam poilsiui miestelio kapinėse, kur 
guli jų artimieji. Nepriklausomybes kovose kritusieji Lietuvos savanoriai 
ir iš Sibiro parvežti tremtinių palaikai 

„Gimtasis kraštas, V Kapočiaus nuotr 

matome, j au n ė r a žodžio 
..socialistinių", nors visas to 
plano i šdės tymas t ebė ra 
dvelkiąs senove. 

Užsienio žurnalistai rašo. kad 
tai tik ..kosmetinis dalykas" ir 
Pabaltijo respublikoms visai 
nepriimtinas, kurios jėga prieš 
50 metų buvo aneksuotos. Jos 
jau atmetė tą planą, kuris jų, 
kaip pasiskelbusių nepriklauso
momis, nebeliečia. Kitos respub
likos, o ypač pačios didžiausios 
ir turtingiausios Rusijos respub
likos, kuriai vadovauja Gorba
čiovo kritikas Boris Jelcinas, jau 
yra užėmusios apsisprendimo 
kursą nebepriklausyti centrui. 
Todėl Gorbačiovui nebus lengva 
įpiršti tą savo naują planą. 

Ats iskyr imas ne įmanomas 
Dar praėjusį penktadienį Gor

bačiovas pareiškė savo asmeniš
ką nuomonę, jog bet koks res
publikos atsiskyrimas, net ir po 
įvykdyto referendumo, sukeltų 
..kraujo praliejimą". Jis pasi
sakė preiš Jelcino vedamą lini
ją, kuris linkęs, kad Rusija 
pasiliktų sąjungoje, tačiau Cen
tras neturėtų įsakomosios tei
sės. Gorbačiovas sako. kad jo 
pateiktas planas jau suteikia 
respublikoms daug teisių. Bet 
Jelcinas sako, jog Sovietų pre
zidentas taip viską sudarė, kad 
jis gali turėti visą monopolį. 
Dokumente nėra pasakyta, ko
kie kompromisai bus daromi su 
respublikomis. Jo plane taip pat 
aptariamas su didelėmis teisė
mis sąjungos prezidentas ir 
viceprezidentas, kuriuos rinktų 
žmones. Tačiau neaišku, kada 
tas prezidentas turėtų būti ren
kamas. 

Federac i jos t a r y b a 
Planas taip pat nurodo, kad 

bus s t e i g i ama Federaci jos 
taryba iš 15 respublikų pre
zidentų, kurie dalyvaus vidaus 
ir užsienio politikos svarsty
muose, vadovaujant tik prezi
dentui. Tačiau daug neaiškumo 
yra tame plane, nes nepanai
kinamas nuriisterio pirmininko 
postas ir sudaromas ministerių 
kabinetas , kuri suformuoja 
prezidentas su par lamento 
pri tar imu ir jis vadovautų 
vyriausybes darbams. Tai pats 
svarbiausias Gorbačiovo punk 
tas, ir todėl neaišku, kaip būtų 
panaikinta dabartinė sistema 
su Centro galia. 

Pagal tą planą, respublikos 
turi nepriklausomai teisę spręs 
ti savo vyriausybės struktūrą. 
Jos bus savo žemės šeimininkės 
ir galės apspręsti įvairias nuosa 
vybės formas, bet tik bendradar 
biaujant su Sąjunga ir nesiprie 
šinant jos galiai. Neaišku, kaip 
tokioje situacijoje butų sudaryta 
nauja krašto konstitucija ir ne
priklausoma teismo sistema, jei 
ji būtų sudaroma Tad kritikai 
kelia klausimą, kaip iš tikrųjų 
bus pereinama iš komunizmo 
sistemos i įstatymais valdomą 
kraštą. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 28 d.: Rimgaudas, 
Rufas, Stefanija, Vakare 

Lapkr i č io 29 d.: Saturninas. 
Butvyde. Daujotas. Ihuminata 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:54. leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 44 1 . 

naktį 27 1 
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TAUTINIO PAVELDO 
PAŽINIMO UŽDAVINIAI 

v.s. DALĖ LUKIENĖ 

Skautiškojo jaunimo suvažia
vime, rugsėjo 15-16 dienomis 
vykusiame Lemont, Illinois, 
buvo pateikta ir svarstoma 

vyko iš Lietuvos įvairiais laiko
tarpiais (pradedant rusų okupa
cija caro laikais, iki šių laikų). 
Kokios politinės sąlygos juos 

žemiau duodama tautinio sąmo- privertė iš savo krašto išvykti? 
ningumo samprata per tautinio 
paveldo (heritagei pažinimą. 

Suvažiavime dalyvauti buvo 
kviesti: vyresnės skautės, gin 
tarės , skau ta i vyčiai, jūrų 
budžiai. pr i tyrę skau ta i ir 
skautės, jūrų skautai ir skautės. 
Prasidėjus mokslo metams, 
n e d a u g e l i s tegalėjo š iame 
suvažiavime dalyvauti, tad ši 
programa yra siūloma sesėms ir 
b ro l i ams p a n a g r i n ė t i savo 
vienetų sueigose. 

T iks las : 
Siekti pažinti viso pasaulio 

žmones, pirmiausia suprantant 
ir įvertinant savo pačių kilmę, 
o toliau siekiant kitų žmonių 
etnines kilmės pažinimo. įsigyti 
pagarbą savo paveldui, sten
giantis pažinti ir įvertinti savo 
š«'imos ir kilmės tradicijas ir 
taut inę kultūrą. 

Re ika lav ima i : 
Aktyvus įsijungimas į bendra

vimą su kitais yra reikalingas 
š i am uždav in iu i a t l i k t i . 
Reikalavimus galima atlikti pa
vieniui, poromis, skiltimis, ar 
kaip praktiškiausia. Pavyzdžiui, 
galima individualiai skirtingus 
u ž d a v i n i u s a t l i k t i , vėl iau 
v i s i ems s u s i r i n k u s ka r tu 
pas ida l in t i su r ink tomis ži
niomis. 

1 — Užda-v n v s: 

I. S A V O TAUTINIU ŠAKNŲ 
PAŽINIMAS 

T iks l a s : Įsigyti savigarbą ir 
pasitikėjimą savim per savo pa 
veld<< it šeimos bei tautinių tra
dicijų pažinimą ir įvertinimą. 
Pagalvoti, kokie ryšiai jungia 
tave su tauta. 

Re ika lav imai : Keikia atlikti 
v i sus žemiau nu rody tus 
ir/dav imtis. 

a. Lietuvos žemėlapyje pažy
mėk vietas, iš kurių yra kilę 
H!su tėvai ir seneliai. 

b. Sužinok kodėl žmonės iš-

c. Sužinok, į kuriuos kraštus 
vyko emigracijos iš Lietuvos. 
Sužinok, kada jos vyko? I kur 
buvo tremiami lietuviai prie
varta iš savo krašto? Į kur bėgo 
pabėgėl ia i iš Lietuvos II 
pasaulinio karo metu? Kur jie 
apsigyveno, negalėdami grįžti į 
okupuotą kraštą? Kur jie dabar 
gyvena išsisklaidę po visą 
pasaulį? 

d. Pasaulio žemėlapyje pažy
mėk vietas, kur gyvena lietu
viai. Pažymėk vietas, kuriose 
gyvena tavo giminės. 

e. Koks tremtinių lietuvių 
kultūrinis gyvenimas svetur? 
Kokia t r e m t i n i ų lietuvių 
politinė situacija? Kas yra 
svetur gyvenančių lietuvių poli
tiniai atstovai? Ar paliko lietu
viai svetur kultūrinį įnašą kraš
tuose, ku r iuose gyvena? 
Suminėk pasaulyje, o ypač 
Amerikos visuomenėje pa
garsėjusius lietuvius. 

2-ras uždav inys : 

II. TAUTINĖ POLITIKA 

Tikslas: Žinoti apie įvykius, 
liečiančius dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį ir suprasti Lie
tuvos poziciją pasaulinėje areno
je. Pagalvoti kaip Lietuvos 
politika liečia mus. 

Reikalavimai: Reikia atlikti 
visus nurodytus uždavinius: 

a. Susipažinti su politine raida 
Lietuvoje ir įvykiais nuo 1988 
metų. kur ie privedė prie 
Nepriklausomybės paskelbimo 
1990 metų kovo 11 d. 

b. Susipažink su dabartinės 
Lietuvos valdžios administra
cine struktūra. 

c. Sužinok, Lietuvos Res 
publ ikos prezidento ir 

LSS „Nerijos" jūrų skaučių tunto sesių (dali? iškilmingoje Chicagos skautų, čių tuntų sueigoje. 
Dešinėje — tuntininke jps Violeta Paulienė 

Nuotr. J. Tamula ič io 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

diagramą. 

3-čias uždavinys: 

III . LIETUVIŲ KALBA 

Tikslas: Pažinti lietuvių kalbą 
ir kalbos svarbą tautos kultūri
niam bei istoriniam tęstinumui 

paveldo perdavime. 
mus su tauta? 

5-tas uždavinys 

Kas riša 

V. TAUTIŠKUMAS IR 
SKAUTYBĖ 

Tikslas: Pagalvok apie savo 
Pagalvoti, kaip protėvių kalba skautų vieneto veiklą ir kaip 
riša mus su tauta ir jos kultūra. 

a. Sužinok, ką reiškia šie ter
minai: protėviai, geneologija. et
ninis, giminė, gentis, kultūra, 
liaudis, liaudies menas, karta, 
etc. 

b. Sužinok lietuvių kalbos 
kilmę. Kuo lietuvių kalba svar
bi kitų pasaulio kalbų tarpe. 
Sužinok apie lietuvių kalbos 
savybes ir panašumus su 
kitomis kalbomis. 

c. Išmok visus pasisveikinimo 
ir atsisveikinimo išsireiškimus 
lietuvių kalba. 

4-tas uždavinys: 

IV. TAUTINIS 
TĘSTINUMAS 

Tiks las : Pasvarstyti kaip 
tautiškumas perduodamas se
kančioms kartoms. 

Reikalavimai: Atlik abudu 
uždavinius ir vėliau padisku 
tuok su savo būrelio dalyviais. 

a. Parašyk laišką savo „vai
k a i č i a m s " (įsivaizduok!) 
Papasakok jiems tai. ką tu 
galvoji, kad jie norėtų žinoti 
apie tavo gyvenimą dabar. 
Papasakok kas tau dabar svar
biausia ir įdomiausia. 

b. Surašyk 10 klausimų, 
kuriuos tu dabar norėtum 
paklaust i savo prosenelių. 

Parlamento narių pavardes. Keliems iš tų klausimų galėtum 
Sužinok, kaip veikla Parlamen- į a b a , r furast l a t s a k y m u i 
tas ir Aukšč.ausioj. Tarvba. P a S f lvok apie tautinio paveldo 

perdavimo būdus. Kiek svarbūs 
d Paruošk organizacinę yra giminystės ryšiai tautinio 

Iškilmingoje Chicagos tuntu sueigoje, naujam ..Lituanicos" tuntminkui fil dr Robertui Vitui 
5ių dovana, įteikia jo sesutė sese ps AlidaVitaite Kairėje šypsosi ..Kernavės" tunti 

mk»- p* Irena Meiliem Nuotr J. TamulaiiMo 

Lietuvių Skautų sąjungą 
įtakoja tavo tautinio paveldo 
žinių ir ryšių palaikymą. 

Reikalavimai: Atlik uždą 
vinius ir siūlymus padiskutuok 
su kitais dalyviais. 

a. Surašyk *avo skautų viene
to veiklai 10 siūlymų, kurie tą 
veiklą paįvairintų ar pagerintų. 

b. Parašyk 5 siūlymus, kurie 
padėtų Lietuvių S k a u t ų 
sąjungai pasiekti pozityvių 
rezultatų. 

6-tas uždavinys: 
VI. Taut ino Paveldo uždą 

vinių rezultatų diskusijos ir iš 
vados. 

VILKIUKŲ VEIKLA 
MELBOURNE 

Australijoje leidžiamo savait 
raščio „Tėviškės aidai" š.m. 
rugpjūčio T d. laidoje, Melbour-
no „Džiugo"' tunto vilkiukų 
draugininkas aprašo įdomią to 
tunto vilkiukų veiklą. Rašoma; 

„Džiugo tunto vi lkiukai 
skautauja veikliai ir įdomiai. 
Per praėjusias Velykas buvo 
pakrikštytos naujai įsigytos 
palapinės, stovyklaujant Yan-
doit apyl inkėse , ne to l i 
Daylesford miestelio. Naujos 
palapinės taip patiko, kad buvo 
visų nutarta jose kuo greičiau 
vėl stovyklauti. 

„Liepos T tą dieną vilkiukai 
aplanke HMAS Cerberus karo 
laivyno jūrininkų apmokymo 
bazę. kuri įruošta Western 
Point Bay Maloni iškyla buvo 
suruošta Karo laivyno atsargos 
lei tenanto Juozo Lukaič io , 
..Džiugo" tunto tėvų komiteto 
pirmininko 

„Vilkiukai užlipo ant labai 
greitai plaukiančio laivelio ir su 
jūrininku pagalba, apžvalgė 
įlanką, aplankė laivyno muzie 
jų. laivininkystės mokyklą ir du 
karo laivyno žvalgybos laivus: 
TV Bayonet ir HMAS Warr 
nambool Mūsų skautukų apsi
lankymą kan> laive primins Lie
tuvių skautu skydelis. įmontuo
tas su atitinkamu įrašu laivo 
įgulos patalpose. 

„Dvi savaites vėliau vilkiukai 
vėl iškylavo :>į kartą dviračiais 
Yarra upes pakrantėmis. Galvo
jo, kad būdam, ant tvirtos žemės 
nesušlaps, kaip aname laive, bet 
užėjus lietingam orui. ne tik 
sušlapo, bet ,r dviračiai buvo 
apdrapstyti purvais. 

..Dabartiniu metu draugovėje 
yra 17-ka berniukų tarp 6-10 
metų amžiaus". 

KERNAVIETĖS 
DŽIAUGIASI 

RUDENIU 
Šiais metais ypatingai gražus 

ruduo. Visos gatvės, net ir 
apšepusios gatvelės t a r tum 
auksu nubarstytos. „Kernavės" 
tunto paukštytės ir skautės 
nutarė pasigrožėti rudeniu ir 
nuvažiuoti į Morton Arboretum. 
Sekmadienį, spalio 28 d. prie 
Jaunimo centro susirinko 30 
paukštyčių , skauč ių ir jų 
energingų vadovių būrys. Sesės 
Marytė Utz, Gailė Butts, Dana 
Butts ir Danutė Zdanevičiūtė 
sodino seses į specialiai šiai 
iškylai nusamdytą autobusą. 
Visu keliu autobuse skambėjo 
juokas ir dainos. 

Pagaliau. Morton Arboretum! 
Rudenį tai labai populiari vieta. 
Bet mūsų sesėms gerai — jas 
pasitinka iš anksto paprašytos 
dvi gidės P r i e Chicagos 
paukštyčių būrio prisijungia 
paukštytės ir jų vadovės iš 
Lemonto: Dalia Trakienė ir 
Gintarė Thaus. Gidės sesėms 
įdomiai paaiškina apie įvairius 
medžius — jų žievę, lapus. 
Pasirodo, kad daug medžių 
augančių Morton Aboretum, 
yra atgabenti iš Kinijos, nes ten 
medžių augimo sezonai yra 
labai panašūs į Chicagos. 

Pasigrožėjusios gamta ir įsi
gijusios praktiškos informacijos, 
sesės važiuoja namo Pusiau
kelėje, nuraminti urzgiančius 
pilvukus sustoja pasaulio „ge
riausiam restorane"' McDo 
nald*s. Iškyla buvo labai smagi 
Gal pavasarį vėl nuvažiuokim 
ten ir pasidžiaukim žvdinčiais 
žiedais 

L.R. 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straet, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 [veikia 24 vai) 

|Pirm . antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 73S-4477; 
Raz. (708)246 0067: arba (708)248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GvDVTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tei. (708) 422-0101 
Vd>a"flos pagai sus'ta'ifią 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 3 0 - 3 v p p 
feča uždaryta netvd i -3 v p p penkta 

• šeitd 9 v - -1? v p p 

6132 S. Keazle Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos oagai susitarimą 

Kai pirmą kartą gerai pasi
juoki iš savęs, gali sakyti, kad 
esi pasiekęs subrendimo. 

Ethel Barrymore 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medica l Building 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 6062S 

Tel (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava. . Etgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd Mlckory HHts. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal sus'tarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vdaus ••< kraujo hgos 
Necrtirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Pirm antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Rckalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S *̂9th Ave Hickcy M#s 
Tai (708) 598 8101 
V.il paq.il stisrtanmą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

Kasdie" 1 K. 8 vai va* 
išsuyrus t'eč Šešt 12 iri 4 vai pop'et 

DR. FRANK PLECKAS 
OptomeU'.stas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pntaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vision Cantar, 7152 VV. 127th St. 
Palos Hgts iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
Gydyto,as >r chirurgas 

Anes;ez;|OS » skausmo gydymo speoai'Stas 
S n e r m a r l iqonme Elgm iL 

T * . 708-854-1050 
Skambinti gaiima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ JUSLES m =ROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ave . Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice IL 

Tat. (1-312) 565-2980 ,veikia 24 vai | 
Valandos pagai susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 VV 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

Skautininkes vs tn Stefa (^dgau 
diene ir vs I.aima Kiliuhene Miško 
ženklo — GUvvelho kursuose 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737 1168: 
Rezld (708)385-4811 

DR. S LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71 st Street 
(1312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antį b 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

Iš šio veiklos aprašymo idėjų 
pasisemti gali ir šio žemyno lie
tuvių skautu vadovai,-ės. įdomi 
iškyla jaunesniems ir judriems 
skautams yra vertingesne negu 
nuobodžios sueigos oataloose. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)7877575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63 r d Street 

Vai antr 1-4 v p p :r ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. įpri? Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 585-0348. 
Raz (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
G vDV TOJAS 'R CHIRURGAS 

4255 VV 63rd St. 
Vai pagal susitarmą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 126 penkt 10 12 i 6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III 60852 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal suS'tanmą 

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 80583 
Tai. 1 708-527-0080 

Valandos pagai susitarimą 

Kab. tat. (1-312) 588-3188: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVaat 63rd Street 
Vai p i rm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• 

http://paq.il


Smėlio karas 

PASAULIO AKYSE 
Daugelio akys yra nukreiptos 

ne į Iraką ar Amerikos ka
riuomenę, ne į Kuvaitą ar Sau-
di Arabijos naftą, bet į karą, ku
rio nėra ir vieni kitus gąsdina. 
Jungtinės Tautos kelis kartus 
priėmė rezoliucijas, kad Irakas 
turi išeiti iš Kuvaito. Irakas net 
nekreipia dėmesio į tas rezoliu
cijas. Jis turi įkaitų visokių 
tautų, net Amerikos, arabų, 
japonų ir Sovietų Sąjungos, kuri 
metai iš metų siuntė specialis
tus ir karinius patarėjus. Jie 
patys prisipažįsta, kad daug 
rusų tebėra Irake ir negalima 
pradėti ginkluoto susirėmimo, 
kol tiek rusų bus išstatyti pa-
vojun prarasti pirmieji gyvybes. 
Apie kitas tautybes jie net 
nekalba. 

Padėkos dienos proga Ameri
kos prezidentas G. Bush nuvyko 
į Saudi Arabiją pasikalbėti su 
valdančiais ir aplankyti ka
reivių dalinius. Kareiviai turi 
manevrus kiekvieną dieną, kad 
p r i p r a s t ų p r i e smėlio ir 
nepapras tų sąlygų, bet tie 
manevrai dar nėra tikras karas. 

Amer ik ieč ia i ž iūr i , ką 
pasakys Sovietų Sąjungos vadai 
karo su Iraku atžvilgiu. O jie ne
dviprasmiškai duoda suprasti. 
kad dar vis reikia derėtis 
diplomatiniu keliu, karo veiks
mus reikia atidėti, nes jie yra 
per daug pavojingi. Jie teisybę 
sako, kad jie y ra pavojingi. Bet 
jie yra pavojingesni pačiam 
Irakui, kurio nafta naudojasi 
Sovietai, ir Sovietų Sąjungai, 
kurie neišveža savo pasiųstų 
specialistų. 

Pa ryž i aus konferencijoje 
aiškiai davė suprasti Bushui ir 
kitiems įsivėlusiems į konfliktą 
su Iraku pats M. Gorbačiovas, 
kad dar derybas veda ir tikisi 
laimėti jo ištikimas padėjėjas, 
buvęs Arabijos kraštų žurnalis
tas Primakovas. Nors Primako
vas didelių vilčių dar neteikia, 
bet jis viską ima optimistiškai, 
labai komunistiškai ir išreiškia 
t i k Sovietų Sąjungos vado 
nuomonę, nors Gorbačiovas pri
tar ia Amerikai dėl Kuvaito 
užpuolimo. 

* * * 

Klaidingai mano, kad Pabal
tijo ar kitų Sovietų Sąjungos už
g rob tų k r a š t ų laisvėjimą 
sulaiko Amerikos vyriausybė 
t ik dėl atomo ginklų baimės. 
Reikia žinoti, kad branduoliniai 
ginklai yra pavojingi visam 
pasauliui. Ne tik Sovietai gali 
sunaikinti Ameriką ar Europą, 
bet ir Amerika gali sunaikinti 
Sovietų Sąjunga, kad jos nė 
žymės neliktų. 

Reikia t ik paskaityti apie 
atominius ginkus ir įsitikinti 
pasaulio. — Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos baimę dėl susi
naikinimo. Po atominio karo ne
bus laimėtojų ar pralaimėtojų. 
Bus tik sunaikintieji kraštai, 
ant kurių griuvėsių kada nors 
iškils naujos tautos ir naujos 
valstybės Daugiau negu naivu 
viską grįsti tik Gorbačiovu, 
kuris net neturi tikro pasi
tikėjimo savo krašte. 

Klaidingai mano, kurie aiški
na, kad labiausiai amerikiečiai 
bijo Irako nuodingu dujų — 
ginklų, kurie yra uždrausti ben
dru susitarimu. Betgi nereikia 
manyti, kad Amerika ar kiti ten 
smėlyje stovį kraštai nepanau

dos nuodingų dujų. nuodingų 
ginklų ir atominių raketų. 
Irakas gali būti sunaikintas per 
kelias d ienas nuodingomis 
Amerikos ir kitų kraštų dujo
mis, atominėmis raketomis. 

Tai žino I rakas ir jo valdovai. 
Taip pat jie žino, kad kartu žūtų 
daugelis tautų įkaitų, daugelis 
Sovietų Sąjungos piliečių, kurių 
žudyti nenori nei Amerika, nei 
kiti kraštai, — jie dar pripažįs
ta bent dalį žmogiškumo. 

Toks karas ir toks didelis 
sunaikinimas sukeltų visus ara
bus ir visus musulmonus prieš 
vakariečius, ypač prieš Ame
riką. Tai žino Amerika, tai 
juo labiau žino Sovietų Sąjunga, 
kuri nenori prarasti gerų rinkų 
ir gero vardo arabų pasaulyje. 

Į visas sutartis su Sovietais ir 
dabar su Gorbačiovu galime tik 
žiūrėti senomis politikos akimis 
— Sovietai jokių sutarčių 
nesilaikė, visas jas sulaužė. 
Rezoliucijos Jungtinėse Tautose 
priklauso t ik nuo Sovietų. Jie 
balsuoja ka r tu su kitais veto 
teisę turinčiais kraštais, bet mė
gina karą nutęsti ir Ameriką 
paskandinti smėlyje. 

GELEŽINE UŽDANGA 
DEMOKRATIJAI - D. OBEY 

Kas yra atstovas D. Obey? 

Praėjus lapkričio 6 d. rinki
mams, amerikiečių spaudoje iki 
dabar matome nagrinėjant jų 
išdavas. Lietuviams jie nieko 
gero neatnešė, nieko neatėmė. 
Tačiau ir mes truputį aktyviau 
pasireiškėme. 

Wisconsino septinta kongre
sinį rajoną Atstovų rūmuose 
Washingtone reprezentuoja de
mokratas David Obey. Dar apy
jaunis žmogus (52 m.). turįs MA 
laipsnį, gautą Wisconsino uni
versitete už Rusijos valdžios ir 
jos užsienio politikos studijas. 
Kongresan išrinktas vos 24 
metų amžiaus, tiesiai po studijų. 
ir iki šiol jame išsilaikęs. Jokio 
kitokio darbo nebandė. Atstovų 
Rūmuose pirmininkauja užsie 
nio operacijų, eksporto fianan-
savimo ir su juo surištų reikalų 
komisijai. Taip pat yra narys 
kelių kitų komisijų. Jo įstaiga: 
2462 Rayburn House Office 
Bldg., Washington, DC, telef.: 
202-225-3365. Šiuose rinkimuo
se vėl gavo žymią daugumą. 

Kodėl j is čia minimas? 

Vėl b ū t i n a a t s i suk t i į 
Paryžiaus konferenciją, kurion 
nebuvo įsileisti Pabaltijo užsie
nio reikalų ministeriai. Ir čia 
protestavo t ik Sovietų atstovai 
— Gorbačiovas ir Ševardnadze, 
nepaisant, kad daugelis Euro
pos kraštų pasisakė už jų bent 
stebėtojų padėtį. Tylėjo tik 
Amerikos prezidentas ir jo 
užsienio reikalu sekretorius. Jie 
pirmoj vietoj garbina Gorbačio
vą, o ne laisvę, apie kurią nuolat 
kalba. 

Amerikos pažadai maistu 
gelbėti badaujančią Rusiją, ne
reikalaujant iš jos jokių ga
rantijų užgrobtiems kraštams, 
nere ika lau jan t net pažadų 
karui su Iraku, yra įžeidimas šio 
krašto žmonių ir politikos. 
Amerika juk pasitikėjo Europos 
kraštai, bet ir jie nusivylė, kai 
pamatė, kad ji težiūri tik savo 
prekybin ių ir pramoninių 
interesų. 

Europa paga l iau panoro 
turėti savo politiką, savo kelią, 
savo ryšius su Sovietų Sąjunga, 
kuri yra artimiausias kaimy
nas, galįs grasyti ginklu. Pabal
tijo kraštai yra visos Europos 
dalis. Be jų nebus nei gera 
po l i t i ška i , nei t i k r a eko
nomiškai, nei istoriją kuriant 
Europos žemyne. Sovietų Rusi 
ja grasė ilgus metus, bet griūva 
kaip ir kiekviena imperija. Kita 
imperija nori ją palaikyti, kad 
atsvertų balansą pasaulyje prieš 
besiorganizuojančią Aziją ir ieš
kančią pamažu savo kelių. 

Apgaulė Irako atžvilgiu, 
k las ta Europoje, pajuoka 
Nobelio Taikos premijai 
šiandien dar nėra istorija. Ji bus 
istorijon įrašyta, kaip dabarties 
politikos savanaudiškumas, 
neapda i rumas ir ak lumas . 
Laisvė tėra tik žodis, kuriuo žai
džiama. Demokratija tėra t ik 
apgaulė, kuri priimama už 
tikrus pinigus. Bet istorija viską 
susumuos ir bešališkai aprašys 
dabart inius politikus, neno
rinčius nei tikros laisvės, nei 
nuoširdžios demokratijos, nei 
nekaltų žmonių kraujo. 

P . S. 

JAV Kongresas pr iėmė 
rezoliuciją, skatinančią Sovietų 
vyriausybę tartis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir raginančią 
JAV prezidentą veikti visais 
būdais, padedant Lietuvai kely
je į nepriklausomybę. David 
Obey buvo vienas iš tik trijų 
atstovų, balsavusių prieš šią 
rezoliuciją. 

Kai vėliau JAV atstovų rūmai 
priėmė kitą rezoliuciją 431 
balsu, spaudžiančią Sovietų Są 
jungą pa lank ia i a t s ineš t i 
Lietuvos atžvilgiu, David Obey 
buvo vienas iš 23 atstovų, 
balsavusių prieš. 

JAV senatas ryžosi palengvin
ti Lietuvos vargą, sukeltą So 
vietų blokados, ir siūlė suteikti 
humanitarinę pagalbą dešim
ties milijonų. Vėliau Senatas 
rekomendavo šią pagalbą pra
plėsti Latvijai ir Estijai. Buvo 
numatyta 15 milijonų žemės 
ūkio, pramonės ir komercijos 
privatizacijai Pabaltijo res
publikose ir 10 milijonų huma
nitarinei pagalbai. David Obey. 
pirmininkaująs Atstovų rūmų 
komi t e tu i , a t s i s akė šios 
finansinės paramos klausimą 
leisti Kongresui balsuoti. 

Yra sunku suvokti, kas lėmė 
šio atstovo nusiteikimus. Dėl fi
nansinės paramos būtų galima 
manyti, kad jis yra bekompro
misiškai susirūpinęs JAV de
ficito sumažinimu, nors tie 25 
milijonai yra mažas lašas ne tik 
JAV biudžete, bet ir 15.8 
bilijonų sumoje, skirtoje 

VYTAUTAS VOI.ERTAS 

užsienio paramai. Tačiau kodėl 
jis balsavo, r y š k u likdamas 
mažumoje, prieš pirmas dvi re
zoliucijas? Pa ts save žymėda
mas kataliku, nesupranta kitų 
žmonių vargo? Kodėl Sovietų 
studijos mokslo laipsniui 
neatvėrė akių, kas tame krašte 
vyko ir dar vyksta' Juk bal
savimas prieš pirmąsias dvi 
rezoliucijas buvo pasisakymas 
prieš Lietuvos laisve. 

Ieškant atsakymo 

Atsakymų į šiu< > klausimus 
ieškojo JAV LB Komunikacijų 
cen t ras , įsikūręs Philadel-
phijoje. Jį paskatino ir kai kurie 
Wisconsino lietuviai, asmeniš
kai kreipęsi į atsteva D. Obey, 
prašydami remti Lietuvai 
finansinės paramos reikalą. Jis 
griežtai atsisakė. Buvo nuspręs
ta atstovą užklausti viešai, 
naudojantis spauda ir TV. Rin 
kimai buvo gera proga. 

..The Evening Telegram" 
laikraštyje (Supuior. Wic.) 
šeštadienį, lapkrič o 3 d., visas 
puslapis buvo užpiM> tas Komu 
nikacijų centro paruošta infor
macija Pradžioje didelėmis rai
dėmis paskelbta .Atstovas 
Obey vienas iš tų atstovų, kurie 
bandė užverti duns demokra 
t i jai ' . Vėliau tekstr išvardintas 
Molotovo Ribbentropo paktas, 
Lietuvos okupacija, trėmimai 
Sibiran, prez. Roosevelto pa
skelbtas okupacijos nepripa
žinimas, tautos atbudimas, Gor

bačiovo blokada. Tada seka D. 
Obey balsavimas ,no' prieš abi 
rezol iuci jas , jo l a i k y m a s i s 
finansinės parmos k laus ime. 

Tas p a t s t e k s t a s į d ė t a s 
„Wausau Herald" la ikrašty , 
pusėje puslapio a t spausd in tas , 
lapkričio 4 ir 5 d ienomis . 
Pasitikrinus su šiuo laikraščiu, 
sužinota, kad jis sus i laukė apie 
100 kreipimųsi telefonu su 
paklausimais, ka ip įsijungti į 
organizaciją, davusią šį skelbi
mą. 

Komunikacijos cent ras pa
ruošė vaizdajuostę TV stotims. 
Vaizdajuos tės p e r d a v i m a s 
t runka 1 minutę. Channel 3 
(Duluth, Wis.) ją perdavė 10:30 
pirmadienį „Evening Nevvs" 
metu. Channel 7 (Wausau, 
Wis.i transliavo t r i s kar tus : šeš
tadienį futbolo rungtynių metu, 
šeštadienį vakare (11 vai.) ir 
sekmadienį vakare (.10:30 vai . I 
Juosta baigiama klausimu: ko
dėl atstovas D. Obey taip elgėsi? 

Atsakymo, aišku, niekas ne
gavo. Tačiau žinia visuomenei 
buvo perduota sėkmingai . Iš D. 
Obey elgesio maty t i , kad šiais 
spaudos ir TV praneš imais 
santykių s u g a d i n t i nebuvo 
galima, nes jis jų nenorėjo. Bet 
jis patyrė, kad š iame kraš te Pa
baltijo kraštų įvykiai ir jo paties 
laikysena šių įvykių atžvilgiu 
yra žinoma. 

S u s i l a u k t a t a l k a 

LB Komunikaci jų cen t ras 
veikė žaibiškai, ka i sužinojo D. 
Obey elgseną dėl finansinės 

KOVA UŽ TAUTOS 
ATEITĮ 

Kada gi JAV savo pažadą ištesės 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Lietuvių Fond< 
Federal Bank<> :• 
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Lotynų priežodis sako, kad 
santarvėje maži dalykai klesti, 
o nesu tar imu — viskas sunaiki
n a m a . Išeiviją, k u r i stebi 
į v y k i u s Lie tuvoje , l iūdna i 
nute ikė iššūkis r inkt i atku
riamąjį seimą, tai vėl demon
stracijos, reikalaujančios at
sistatydinti vyriausybei ir kiti 
nesutar imai . Argi dabar yra 
t inkamas laikas tokiems reika
lavimams kelti, kada rengia
mas i sunkioms lemtingoms 
deryboms su tais, kurie pasiryžę 
išlaikyti sovietinę imperiją esa
moje apimtyje. Tik Lietuvos 
laisvės priešai gali ignoruoti 
tokias aplinkybes, nes preziden
tas M. Gorbačiovas, nors ir 
gavęs Nobelio taikos premiją, 
vis tiek grasina pabaltiečiams, 
nenorėdamas išleisti iš savo 
kontrolės. Reikia daryti išvadą, 
kad premija buvo neteisingai 
paskir ta asmeniui, kuris, pa
smerkęs Staliną, nenori patai-

paramos Lietuvai. Iki rinkimų 
buvo likusios tik 9 dienos. Per 
tą laiką susiorganizavo mintis, 
susisiekė su spauda ir TV, pa
ruošė tekstą ir vaizdajuostę, 
laiku išsiuntinėjo spaudai ir TV 
stotims. Dirbo kiauras naktis, 
bet atliko. Tekstų paruošime 
Komunikacijų centro žmonėms 
ta lkino A. Banionytė, dr. Re-
meikis, R. Stirbys, J. Arlauskas. 
Š i a m p ro j ek tu i f inans inė 
pa r ama atėjo: JAV LB KV 
(1,500 dol.); JAV LB vienetai, 
apygardos ir apylinkės: Hart
ford (500 dol.), Detroit (1,000 
dol.), Santa Monica (100 dol.), 
St. Petersburg(300dol),Boston 
(1,000); asmeniškos stambesnės 
sumos: J . Arlauskas (250 dol.). 
Rasa ir Juozas Juškai (200 dol.). 
Kristina ir Virgus Volertai (200 
dol.). Išlaidos dar nepadengtos, 
tačiau tokiu trumpu laiku spėta 
daug sukaupti . 

Tai buvo p i rmas ryškus, 
pavykęs bandymas tarti savo 
žodį. Malonu, kad Komunika
cijų centrui talkino JAV LB K V 
ir jos atstovė Washingtone, o fi
nansiškai pagelbėjo LB vienetai 
ir atskiri asmenys. Komunika 
cijų centrą veda Vytautas Ma
ciūnas, jam ar t imai gelbsti 
Virgus Volertas, Kazys Raz 
gaitis, Rimantas Stirbys, Daina 
Krivickaitė. Kiti talkininkai: J. 
Krakauskas, Kristina Volertie-
nė, L. ir V. Bagdonavičiai, I. ir 
K. Bagdonavičiai, Aušra Bagdo
navič iū tė , Alė Mačiūnienė, 
Danutė Surdėnienė, K. Balten, 
Vida Šalčiūnienė ir ne vienas 
atsitiktinis darbininkas. Centro 
finansamas vadovauja (ir juos 
kaupia) K. Pliuškonis. 

syti jo padarytų nusikaltimų pa
sekmių. Tuo būdu sankcio
nuodamas jo nusikaltimus, pats 
tampa bendrininku. 

1991 m. Maskvoje įvyks žmo
gaus teisių konferencija. Įdomu 
kuo teisinsis M. Gorbačiovas 
užgniauždamas laisvės siekian
čių tautų pastangas, kurios 
kadaise prievarta buvo įjungtos 
į sovietinę imperiją. Kaip ver
tina padėtį Lietuvoje žmonės, 
matyti iš neseniai gauto laiško, 
kurį yra parašęs vilnietis, jau 
nebe jaunas žmogus, pensinin
kas, išėjęs aukštuosius mokslus 
dar Nepriklausomoje Lietuvoje. 

..Kreipimasis į Lietuvos žmo
nes, mano ir mano aplinkos 
žmonių manymų, absoliučiai 
niekuo nepateisinamas. Jis 
suskaldė tautą, tuo labai pa
kenkdamas mūsų susiklausy
mui ir geram vardui. Kreipi
mosi autoriai savo pasiekė. Po 
triuškinančio pralaimėjimo šių 
metų rinkimuose į parlamentą 
LKP atsigavo, persiorganizuoja 
ir pradeda savo puolimų kovą 
dėl valdžios susigrąžinimo. LKP 
s tambi , gerai organizuota, 
tur in t i savo rankose visus 
pagrindinius vyriausybinius 
postus, tur int i savo valdžioje 
beveik visas savivaldybes, truk
do r a d i k a l i a s žemės ūkio, 
pramonės, prekybos, buitinio 
aptarnavimo reformas, palik
dama vadovaujančiuose postuo
se senąją nomenklatūrą. 

Nors parlamentą kontroliuo
ja atstovų dauguma, tačiau 
geras trečdalis yra jam nepa
klusnūs. Vyksta kova dėl visiš
kos nepriklausomybės ir federa
cijos bei konfederacijos šali
ninkų su buvusiais Lietuvos 
valdovais. Tai nėra „Vyriausy
bės ir parlamento narių nevykę 
ginčai", o principinė kova už 
tautos atei t į . Tai si lpnina 
Lietuvos poziciją būsimose 
derybose (derybos kaip tokios 
dar neprasidėjo, o vyksta tik 
konsultacijos dėl būsimų derybų 
turinio ir apimties tarp lygia
teisių derybininkų subjektų). 
Mūsų padėtis sunki. Be Vakarų 
pagalbos sunku bus mums atsi
palaiduoti iš prievartautojo glė
bio, iš jo geležinių gniaužtų. Per 
penkiasdešimt metų kovodami 
už savo tautos teisę būti laisvi 
ir nepriklausomi, mes netekome 
1.300.000 savo gyventojų. Tai 
sudaro beveik trečdalį mūsų 
tautos. Tą turi žinoti Vakarai ir 
prisiimti didelę dalį atskomybės 
už nelikvidavimą antrojo pasau
linio karo padarinių Nobelio 
taikos premijos suteikimas M. 
Gorbačiovui turėtų mums pa-

(Nukelta į 4 psl > 

SIUVĖJAI 

Šalia keliaujančių buvo ir 
nuolat vienoje vietoje dirbančių 
siuvėjų. J ie pagal savo darbo 
sritį ir sugebėjimus skirstėsi į 
vyrų ir moterų rūbų siuvėjus. 

Moterys siuvėjos dažniausiai 
dirbdavo namuose ir aptar
naudavo t ik 9avcjo kaimo 

gyventojus. 
Geresnės buvo miestelių siu

vėjos, kurios siūdavo turtingųjų 
valstiečių dukterims arba ir ki
toms valstietėms, bet tik svar
besniais atvejais, pavyzdžiui, 
vestuvėms. 

Ba l t in ius visai šeimynai 
paprastai pasisiūdavo namiškės 
moterys. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per penk i s kon t inen tus 

STASYS DALIUS 

27 
Laivui pūškuojant kartais sąsiaurio viduriu - ar

tais pakrante, matome plačiai išsistačiusį Istami ulo 
miestą, kylantį į kalnus, nes yra įsikūręs ant sopu įių 
kalvų. Praplaukiam pro baltą, didžiulį pa 
pakrantėje. Tai Karo akademija. Toliau matome ii 
pastatytus visai ant jūros kranto, su anga ! 
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įplaukti po namu. Tarp mūrinių namų matome ir 
medinių namų, ypač Azijos pusėje. Europos p 
praplaukiame pro Turkijos prezidento vasaros n;mus, 
virš kurių plevėsuoja Turkijos vėliava. Laivas pnar'ėja 
prie kranto, kuris atskleidžia vaizdą i Azijos puse. kuri 
irgi tirštai apstatyta visokio dydžio namais. 

Bosforo sąsiauriu plaukiant, sutinkame dautf i :Vų, 
kursuojančių į abi puses. Matome didelius, sunkiai 
pakrautus laivus, ir daug mažesnius, su kroviniai ant 
atvirų denių. Nors oras lietingas, bet matome i r 
daugiau jachtų su turistais. Taip plaukdami priar'eja-
me prie kito kabančio tilto, pakilusio 64 metrus -irš 
vandens, kad galėtų praleisti ir didžiausius lai\ t; Šis 
tiltas yra pusantro kilometro ilgio Jo vienas •: ' las 
remiasi Europos žemyne, o antras - Azijos žc r ne. 
Šalia tilto Europos pusėje stovi grakšti, maža rtv tė, 
savo minareto bokštu siekianti dangų 

Praplaukę po tiltu, pasukam į Azijos ; įsę. 

Pakrantėje auga daug medžių — kai kurie lapus jau 
numetę, o kiti dar žaliuoja. Taip pat žydi rožės ir kitos 
gėlės. Čia laivas sustoja ir išlaipina j au Azijos 
pusėje. Tarp medžių pasislėpusi — suvenyrų krautuvė. 
Į ją visi sugarmame. Čia gerą pusvalandį mūsų grupė 
siaučia, besirenkant ir pe rkan t įvairius dalykėlius. 

Visiems apsipirkus ir grįžus į laivą, pasukam atgal 
į Europos puse, kur netrukus pasibaigė kelionė Bosforo 
sąsiauriu. Dabar einame į pajūrio restoraną, ku r 
valgome įvairios žuvies pat iekalus, užsigerdami vynu. 
Pietūs užsitęsia ilgai, nes gurkšnodami vyną ir 
matydami rūškanota dangų su siaučiančiu vėju, niekas 
neskuba. 

Kol išsirengėm iš restorano,pradėjo smarkiai lyti, 
ir grįždami i viešbutį sustojom prie Rūmeli Hisar for
to, kuris buvo pastatytas sultono 1452 m. Didžiulės sto
ros sienos saugojo š) fortą nuo puolimo iŠ jūros, o 
sultonas su savo patrankom niekam neleido praplaukti 
sąsiauriu. Nors ir lyja. bet mus veda pro vartus aukštyn 
iki apvalaus bokšto. Tačiau palypėję keliais laiptais, 
o lietui nesiliaujant, bet dar smarkiau pradėjus pliaup
ti, turėjome skubiai grįžti į autobusus, kurie parvežė 
atgal į viešbutį. 

Vakare turėjom , ,Tūkstantis ir viena nak t i s " 

lovoje gulėti, bet gavęs vaistų ir keletą adatų, tiek 
sustiprėjo, kad dalyvavo maskarade. Visiems į kam
barius buvo pristatyti turkiški rūbai, kuriais apsirengę 
dalyvavom šio vakaro baliuje, kai suėjom į salę, išsi
dabinę įvairiaspalviais turkų, arabų princų ir šeikų rū
bais, negalėjom vieni kitų atpažinti. Buvo daug juoko 
ir klegėjimo, demonstruojant savo apdarus. Na ir 
pyškėjo foto aparatų šviesos, įamžindamos šį vakarą 
linksmus kelionės dalyvių veidus. 

Vakarienės metu programą atliko rytietiškas 
orkestras ir šokėjų grupė. Šokiai būgnams trenkiant 
ir patiems šokėjams garsiai i taktą šūkaujant, šiek tiek 
panašėjo į rusiškus šokius Programą atliko keturios 
poros šokėjų. 

Kelionė eina visai prie pabaigos ir pradedam 
galvoti apie grįžimą namo. Visos grupes pradeda ruoš
tis ir tart is dėl paskutinio vakaro programos, a tskn 
dus į Portugaliją Mat atsisveikinimo vakare programą 
turėsime atlikti mes patys, ir kiekviena grupė nori kuo 
geriau ir įdomiau pasireikšti. 

Istambule sustojimas buvo per trumpas, o be to. dar 
labai trukdė lietus, todėl buvo labai gaila, kad 
nebeužteko laiko aplankyti Šv. Sofijos (Hagia Sophia) 
bazilikos, kurią tik iš tolo. pravažiuodami, matėme 
Prie jos yra musulmonų pristatyti keturi aukšti mina
retai Pati bazilika pastatyta Bizantijos imperatoriaus renginį — maskaradą, kur iame dalyvavom visi 120 

mūsų grupės narių. Ketur i kel iauninkai jau buvo j ^ ^ , - r „ ; 

sus.rgę ,r, nebaigę keliones, jau buvo išvykę atgal , t u r k a m s j4 b u v o p a v e r s t a m e c e t e ^ t 1932 m. prez, 
Torontą. Atvykus, Turkiją, šaltas neįprastas oras dar d e n t Q R e m a , M a l u r k p a r e d v m u _,, b u v 0 p a d a r v t a 
daugiau apsargdino ta ip . kad net daktaro pagalbos 
reikėjo šauktis. Bill kambario draugas Hovvard, su ku 
riuo irgi susidraugavome, buvo taio susirees. kad turėk) 

Bizantijos-Otomanų muziejum 
(Bus daugiau) 

I 
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BOSTONO ŽINIOS 
BALFO POBŪVIS 

Tradicinis metinis Balfo 72-to-
jo skyriaus Brocktone pobūvis 
lapkričio 10 d. vyko Sandaros 
salėje. Brocktone. Jo t ikslas — 
sutelkti lėšas, reikalingas šalpai 
vargstančių lietuvių tėvynėje ir 
už jos ribų, o taip pat sudaryt i 
vietos ir apylinkės l ie tuviams 
sąlygas susirinkti ir pabendrau
ti lietuviškoje nuotaikoje. Abu
du tikslai buvo pilnai pasiekti . 
Sudary ta gana graži s u m a 
šalpos reikalams. Dalyvavo aps
čiai lietuvių, nuotaika buvo 
pu'ki. Dalyvių tarpe buvo ir 
svečių iš Lietuvos, atvykusių 
aplankyti savo gimines Nor-
woode ir Cantone. 

Pobūviui vadovavo „Laisvės 
varpo" vedėjas Petras Viščinis. 
Invokaciją sukalbėjo klebonas 
kun. Petras Šakalys. Apie Balfą 
trumpai kalbėjo Balfo direktorė 
Stasė Gofensienė lietuviškai, o 
kun. Antanas Jurgelai t is — 
angliškai. Skanią lietuvišką 
vakar ienę pobūviui paruošė 
Ona Eikinienė ir jos talki
ninkės. Šokiams muziką iš 
įrašų suorganizavo Povilas Sta-
binš. 

Aukų pobūvyje, ar jo proga, 
gauta art i pusantro tūkstančio 
dolerių, o pobūvio pelnas — 677 
doleriai. Taigi, j au sudaryta 
šalpos reikalams daugiau negu 
2,000 dolerių. Aukos dar tebe
renkamos. Ligi šiol s tambiausi 

REMONTAS, AUKOS 

Lapkričio 15 d. Sandaros 
sa lė je , B r o c k t o n e , įvyko 
Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo nepaprastas narių susi
r inkimas. Iš 211 narių jame 
tedalyvavo 31 . Sus i r inkime 
priimta finansinė apyskaita už 
š ių me tų p i r m u o s i u s 10 
mėnes ių , a p t a r t i b ū t i n i 
turimo namo remonto reikalai, 
p a s k i r t o s a u k o s įva i r i ems 
lietuviškiems reikalams. Po 200 
dolerių paaukota Balfui, „Lais
vės Varpui", Lietuvių Fondui, 
LB-nes vajui „Dovana Lietu
vai", Vasario 16 gimnazijai, o 
1,000 dol. fondui paminklo-kry-
žiaus Žuvusiems už Lietuvos 
l a i svę , p a s t a t y t o pr ie Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios Brocktone. Taigi, viso 
2,000 dolerių. Svarstant auką 
paminklo-kryžiaus fondui, buvo 
siūloma po 1,000 dolerių paskir
ti visiems anksčiau minėtiems 
reikalams, bet t a s siūlymas 
nesusilaukė susirinkusių narių 
re ikal ingo pr i ta r imo. Auka 
p a m i n k l o - k r y ž i a u s fondui 
nubalsuota, to fondo pirmi
ninkui Romualdui Bielkevičiui 
pareiškus, kad po paminklo-kry
žiaus s t a tybos išlaidų pa

dengimo likutis bus pervestas 
Lietuvos reikalams. Jei tai bus 
padaryta , tai pas ta ty tu pa
minklu bus atiduota pagarba 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę, o 

CLASSIFIED GUIDE 

Petras Viščinis, prieš 36 metus įsteigęs Bostone „Laisvės Varpą", ir šiandien 
jam vadovauja, jo egzistencija rūpinasi. Nuotr St. Martišausko 

aukotojai yra Amerikos Lie
tuvių Tautines sąjungos Bos
tono sky r iu s ir Monte l los 
Lietuvių Tautinis klubas, pa
aukojęs 200 dolerių. Juozas 
Kairys iš Cape Codo. paaukojęs 
125 dolerius, o taip pat nemažai 
a smenų , auko jus ių po 50 
dolerių. 

Balfo 72-tas skyrius Brock
tone yra viena veikliausių lietu
vių organizac i jų visoje 
apylinkėje. Jo pirmininku dabar 
yra Juozas Dabrega. 

KOVA UŽ ATEITĮ 
'Atkelta iš 3 psl.) 
dėti atsipalaiduoti iš Kremliaus 
gniaužtų Turėtu l iaut is gąs
dinimai tankais , tu rė tų užsi
baigti dar vis tebesitęsianti, kad 
ir sus i lpnėjus i , e k o n o m i n ė 
Lietuvos blokada. 

Laiškas baigiamas optimis
tinėmis mintimis su viltimi 
su lauk t i Vaka rų paga lbos : 
..Visi ženklai rodo. kad Lietuvos 
išsilaisvinimo re ika la i juda 
mums palankia kryptimi. Pra
dėjome j aus t i e f e k t y v e s n ę 
Vakarų moralinę, politinę ir 
ekonominę pagalbą. Manome 
esa verti didesnės jų paramos". 

Lietuvos žmones prisimena, 
kai 1940 m. spalio 15 d. at
silankiusiai Amerikos lietuvių 
delegacij.i! prezidentas F.D. 
Rooseveltas pasakė, kad Lie 
t u vos nepriklausomybe nesanti 
panaikinta, bet tik laikinai nu
slopinta, kad JAV dėsiančios 
pastangas atsteigti Lietuvos ir 
kitų pavergtų šalių nepriklau
somybę ir Lietuva vel būsianti 
laisva Lietuvos žmones jau 50 
metų laukia, kad JAV savo 
pažadą tesėtų. 

Prez G. Bushui lapkričio i d. Cape Gode lankantis, tarp susirinkusių paklausyti jo kalbos buvo 
ir vietos lietuviai — LB apylinkės valdyba. Iš k : Bronius Markeliūnas. Genovaitė Treinienė. 
Regina Petrutienė. klūpo — Alfonsas Petrutū Nuotr. A. Petručio 

SĖKMINGAS MINĖJIMAS 

Lapkričio 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Amerikos Lietu
vių Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus surengtas to skyriaus 
veiklos 40-ties metų sukakties 
ir „Dirvos" deimantinio 75-rių 
metų jubiliejaus minėjimas 
buvo visais atžvilgiais sėkmin
gas. Į jį atsilankė daug Bostono 
ir apylinkės lietuvių, salė buvo 
gražiai papuošta, gauta ne
mažai aukų . .Dirvos" rei
kalams 

Minėjimą pradėjo ir užsklen
dė skyriaus pirmininkas Juozas 
Rentelis, jį pravedė Zita Kru-
konienė. Invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Alb. Kontautas. 
Apie skyriaus veiklą kalbėjo 
Genovaitė Treinienė. Sveikino 

Tautinės sąjungos centro pirmi
ninkas dr. Povilas Švarcas iš 
Los Angeles Apie lietuviškosios 
spaudos vaidmenį apskri ta i ir 
„Dirvos" reikalus konkrečiai 
kalbėjo „Dirvos" jubiliejaus va
jaus centrinio komiteto pir
mininkė Irena Knaučel iūnienė 
iš Chicagos Meninę programą 
atliko Bostono vyrų sekstetas , 
vadovaujamas Daivos Matulio-
nytės-de Sa Pareira. Lietuvišką 
vakarienę paruošė įgudusios 
šeimininkės ir jų jaunos talki
ninkės. Šokiams grojo latvių 
orkestras. 

I minėjimą atsilankė ir kele
tas svečių iš Lietuvos. Bene 
stambiausią auką „Dirvos" 
re ika lams įteikė Tau t inės 
sąjungos vietos skyriaus pirmi
ninkas Juozas Rentelis. Tai 
1,000 dolerių skyriaus auka, ku
r i a papildyta anks tyvesnė 
skyriaus 4,000 dolerių auka. 
Tuo būdu skyrius viso vajaus 
proga „Dirvai" yra paaukojęs 
5,000 dolerių. Minėjimo proga 
išleista graži programa, kurią 
skoningai paruošė dail 
Vytautas Dilba. P . V. 

r 
NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. i i Seton Mali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Lithuania" programos, vedamos 
angių kalbajš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

l ikučiu p a r e m t a dabar t inė 
lietuvių tautos kova už Lietuvos 
valstybingumo ats ta tymą ir 
įtvirtinimą. Kiek teko patirti, tą 
l ikutį sudarys apie 10.000 
dolerių. 

PINIGINIS V A J U S 

Balfo 17 skyr ius Bostone 
vykdo piniginį vajų šalpos 
r e i k a l a m s . Vis i kviečiami 
aukomis paremti Balfo atlie
kamą labdaros darbą, kuriuo 
siekiama sušelpti reikalingus 
paramos lietuvius tėvynėje ir 
išeivijoje. Aukos įteikiamos 
skyriaus iždininkui Antanui 
Januškai ar kitiems skyriaus 
na r i ams . Skyr i aus valdyba 
laukia palankaus ir dosnaus at-
s i l i ep imo v isų Bostono ir 
apylinkės lietuvių. 

LAISVĖS V A R P A S 

Vieninte lė l ietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra ..Laisvės Varpo" lietuviu 
radijo programa, perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek 
vieną sekmadienį 9 1 0 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV — FM 
98. Jos vedėjas yra Petras 
Viščinis. 173 Arthur St., Brock 
ton . MA 02402; telefonas: 
508-586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu 508-
587-9898. Žinias galima peruoti 
Faxu. skambinant telefonu: 
508-586-7209 Tuo tarpu telefo
nas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad del žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma 
paskambinti telefonu, prašant, 
kad būtų įjungtas Fax. 

JAU BAIGTA!!! 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte, „condominiums" baigti 
Jūs dar galite įsigyti, geromis sąlygomis, prieš šventes, 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar šie .condominium yra 
VISI kiti jau užpirkti 

1 miegamasis, vonia, salonas, virtuve .„dinette" 
1 miegamasis, 10x13 raštinė, vonia salonas, virtuvė, ,,dinette" 
1 miegamasis. 23x13 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė, (2) tokie 
2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuvė. 

Kiekviename ..condominium" yra: daug langų, naujas virimo pečius ir šaldytuvas, cen
trinis šaldymas. 

Pastate yra keltuvas, skalbykla, atskiri sandėliai didesniems daiktams susidėti 

Smulkesnei informacija skambinkite Rūtai Susinskienel 
(708) 301 0880 arba (708) 257-7114 

arba rašykite: 
Century 21 Prima Rasi Estate 

14325 S. Bali Rd. 
Lockport, III . 80441 

K 3 midkincl FcdGrcil 
• ^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki S100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRiDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

18) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

EŠEE ta 
JA. *V-M, 

LENOER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA \ 

RIMAS L. SYANKUS 
(312) 584-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per š,ą įstaigą. prašom* 
paminėti kad esate arbarorrte būto 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybes (Kainavimas namokamat. 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagairja galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ "i.este • priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE-..-BACE REALTORS 

INCOME TAJC - INSURANCE 
6529 S KEOZ'.E 

77»-2233 

Parduodam* greičiau 
už dktesnf kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnau'oiai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago. IL 60629 
(312)767-6655 

I iptuviams žmomas ir patikimas vardas 

a 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji ptrkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is , BUDRAITĮ . 
312-77S-3S71 artos 3 ia -7«7 -M00 

ū MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K*rtzla Ava. 
Tai. 4"?6-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvyliukų. 

Tai. 312-247-3838 

Briflht apt. for rant. 4 mod rooms. 
cabinet kitehen. space heat. 2nd fl Middle 
age coupte preferred. no chikjren Pats ac-
captad. Mušt speak EngicSh Calt: 
312-927-3385. 

For rant 5 rm. apt., ist fl.. nevvly 
decorated; for mature persons. 
Vic. 45 & Francisco. 

Tai. 312-523-5127 

Brighton Parka Išnuomojamas 
apšildomas butas 4 kamb. pir
mame aukšte. Bs valkų. 

Tai. 312-376-5992 

IEŠKO DARBO 

Uatuva moteris laiko darbo. 
Skambinti: tai. 312-890-0191 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 378-5998 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI « 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS <-„ 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Tai. 1-708-447-8806 

laikoma motarls prižiūrėti 1 m. 
kūdikį 3 dienas į savaitę Mar-
quette Parko apyl. 

Tai. 436-7976 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis. Šv. Pauliaus 
pėdsakais Antanas Rubšys. 477 psl. . . . 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA 
Aleksandras Merkelis. 416 psl 

DOKUMENTAI, Lietuvos Vietinės Rinktinės isto
rijai. Sud. Z. Raulinaitis, 405 psl 

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN Stasys 
Maziliauskas. 311 psl 

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl 
ARKIVYSKUP\S JURGIS MATULAITIS. Dr. An

tanas Kučas. 592 psl 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas 

Rubšys. 109 psl 
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 

psl 
ANTANAS SMETONA, politinės biografijos bruo

žai. A. Eidintas. 243 psl 
VĖLINĖS, apysaka. Juozas Kralikauskas. 165 psl. 

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II d 
Pranas Čepėnas 840 psl 

RAŠTAI, I dalis Jonas Aistis. 450 psl 
MANO ŽODYNAS, vaikams lietuvių-anglų 

kalbomis Richard Scarry 92 psl 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, vaikams Nijolė Mac

kevičienė. 88 psl 
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Ram. Račkauskienė. 

Nijolė Mackevičienė. 40 psl 
ATSIMINIMAI, II dalis. Vai. Šimkus. 253 psl 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Sudarė J Andrius 
SERVING LITHUANIA V. Valiūnas 288 psl. 
LITHUANIA AVVAKENING Alfred Erich Senn. 294 

psl 

$10.00 

$15.00 

$12.00 

$10.00 
$23.00 

$5.00 

$5.00 

$20.00 

$8.00 

$10.00 

$25.00 
$15.00 

$10.00 

$3.00 

$3 00 
$10.00 

$6.00 
$18.00 

$2495 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



Šarauskų šeima susirinkusi kartu. Iš kaires: sūnus Arūnas, tėvai Stasys ir Marija Šarauskai. dukra Lina ir 
sūnus kun. dr Jurgis. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
DU P R A N E Š I M A I 
PANEVĖŽIEČIŲ 
SUSIRINKIME 

Metinis Panevėžiečių klubo 
susirinkimas įvyko lakričio 11 
d. jėzuitų koplyčioje 11:15 v.r. 
Nariai dalyvavo šv. Mišiose. 
kurias atnašavo kun. J. Vaišnys 
už mirusius klubo narius, o po 
to susirinko į apatinę Jaunimo 
centro salę. Susirinkimą pradėjo 
ir pravedė klubo pirm. Petras 
Be ina rauskas , sekretor iavo 
Pranė Masilioniene. Susikau 
pimo minute buvo pagerbti du 
paskutiniuoju metu mirę nariai: 
Stepas Viščius ir Teodora Ka
minskienė. 

Kadangi susirinkimui numa
tyti du pranešimai, tai, taupant 
laiką, praėjusio susirinkimo 
protokolo skaitymas atidėtas 
kitam kartui. 

Pirmoji kalbėjo dr. Vaiva 
Eringytė, atvykusi iš Lietuvos 
pasitobulinti medicinos srityje. 
J i pati gimusi Vilniuje, bet 
pagal tėvus — panevėžietė. Savo 
pranešime ji lygino Lietuvos ir 
Amerikos medicininę padėtį. 
Gydytojui pasiruošti ilgas laikas 
Lietuvoje ir Amerikoje, bet čia 
ilgesnis. Lietuvoje profesorius 
skaito paskaitą 100 studentų. 
čia — 12. Lietuvoje medicinos 
vadovėliai daugiausia rusiški, 
nevykę vertimai iš kitų kalbų 
Čia veikalų gausu, paruošti 
daugelio specialistų. Amerikoje 
apa ra tū ra tobul iausia , mo
derniausia. Lietuvoje gydytojas 
turi pasikliauti savo akimi, 
ausimi ir mažu kiekiu apa 
ratūros. Čia vaistų yra įvairiau 
sių ir gausu, o tiek Lietuvoje, 
tiek ir visoje Rusijoje jų didžiau 
šias trūkumas. Dėl mažų atly 
ginimų gydytojų buitis buvo 
skurdi, buvo kai kurie privers
ti imti kyšius, nors už tai 
baudžiama. Nuo ..perestroikos" 
laikų medicininė padėtis nepa 
gerėjo. 

Pirmininkas, dėkodamas pre 
legentei už pranešimą. įteikė 
dovanėle. 

Antrą pranešimą padare dr 
ivimvydas Sidrys. neseniai 
grįžęs iš lankymosi Lietuvoje ir 
Panevėžyje. J i s atvežęs du 
įpareigojimus. Pirmasis — J. 
Balčikonio vardo vidurines 
mokyklos (buv. berniukų gimn.i 
d i r ek to r ius Vyt . Baliūna* 
domisi ..Meno kuopos" istorija. 
buv. mokinių atsiminimais. An
tras — kita vasarą ruošiamas 
didžiulis panevėžiečių sąskry
dis, į kurį reikėtų organizuoti 
ekskursijas Muzikos mokyklai 
reikėtų geros plokštelėms apa 
ratūros ir plokštelių rinkinio. 

Panevėžyje buvo prieš 4 
metus, papasakojo, kokius skir 
tumus pastebėjo. Malonu, kad 
Panevėžys — žaliausias miestas 
visoje Lietuvoje. Jis yra daug 
keliavęs, bet kitus du taip žalius 
miestus pastebėjęs tik pie 
tiniame šios žemes pusrutulyje. 
Malonu, kad nuvirto Leninas. 

kad išaugo ligoninė. 
Po šių dviejų įdomių 

pranešimų vyko susirinkimo 
darbotvarkė. Pirm P. Beina
rauskas pranešė apie klubo 
veiklą. VI. Paliulionis perskaitė 
kasininko V. R u t k a u s k o 
finansinį pranešimą, o J . 
Masilionis — revizijos komisijos 
pranešimą. Viskas tvarkoje. 
Klubas ne tur i sus ik rovęs 
dešimčių tūkstančių, bet po 
truputį aukoja lietuviškiems 
reikalams: po 25 Balfui, Margu
čiui. Lietuvos aidams, Draugui. 
50 lit. mokyklai ir kt . 

Pasibaigus dvejų metų ka
dencijai, valdyba atsistatydino. 
Rinkimus į naują valdybą pra
vesti buvo pakviestas klubo gar 
bės narys J. Masilionis. J am 
paprašius, buv valdyba ir rev. 
komisija sutiko kandidatuoti. 

šv. Kalėdomis , p r idedan t 
piniginę auką. Draugą. Lietu
vių Balsą, Sandarą, Margutį, 
Lietuvos Aidus ir Šluto radijo — 
iš viso 235 dol. 

Nutarta turėti tik vieną gegu
žinę ateinančiais metais birželio 
23 dieną. Data gali būti pakeis
ta, jeigu tą dieną kitos organiza
cijos turėtų renginius. Pagal
ba Lietuvai gauti ir perskaityti 
5 padėkos laiškai iš Šiaulių. 
Kauno ir Vilniaus dėkoja drau
gijos valdybai ir visiems na
riams už geros valios misiją, pn-
siunčiant vaistus taip sunkiu 
Lietuvai metu blokadoje. 

Dienotvarkei išsibaigus, visi 
pakvies t i pas iva i š in t i pa
rengimų vadovės Reginos Pet
rauskienės paruoštais valgiais 
ir kavute. Kitas pusmetinis 
susirinkimas bus po Kalėdų 

k u r i visada nuoširdžiai 
talkininkauja lietuviams ne tik 
Illinois valstijoje, bet ir tau
tinėje plotmėje, kontaktuodama 
kongreso atstovus ir partijos 
pareigūnus. Čekų kilmės sena
torė Topinka v ra gerai pažįs
t a m a pietvakarių priemiesčių 
l ietuviams is Cicero. Bervvyn ir 
ki tur , nes dažnai dalyvauja jų 
renginiuose. 

Vertindami ::iūsų jaunimo įsi
jungimą į lietuvišką veiklą, 
lietuviai respublikonai šiais 
metais pasižymėjusio jaunuolio 
žymenį paskyrė Dariui Polikai-
čiui, aktyviai dirbančiam mu
zikos srityje, Dainavos ansamb
lio dirigentui ir kitų muzikos 
vienetų vadovui Už nuopelnus 
organizacijai žymenį priims 
lygos valdybo> vicepirmininkas 
Leonas Maskahūnas. kuris yra 
gerai žinomas savo veikla ir 
kitose organizacijose. 

Lietuviai respublikonai tikisi. 
kad lietuvių visuomenė atkreips 
dėmesį į šį renginj ir dalyvau
dami pagerbs asmenis, kurie 
yra paaukoję daug darbo valandų 
nuoširdžiai dirbdami mūsų visų 
labui. 

Lietuviams yra labai svarbu 
tęsti ir toliau politinę veiklą. 
nes kelias į pilną Lietuvos 
nepriklausomybę pilnas Sovietų 

klastų ir mums labai svarbu 
plėsti mūsų draugų tinklą 
Amerikos kongrese ir valdžios 
įstaigose, kad galėtume efekty 
viau padėti Lietuvai. 

PRISIMINTI MIRĖ 
VYČIU NARIAI 

Lietuvos Vyčių senjorų kuo 
pos valdyba, kuriai vadovauja 
Jonas Jokubka , šių metų 
lapkričio 17 d., šeštadienį. 9 vai. 
ryto Marijonų koplyčioje 
užprašė šv. Mišias už šią žiemą 
mirusius kuopos narius a.a. 
Antaną ir Stefaniją Jonučius ir 
Adelę Gabalienę. amžinybėn 
iškeliavusią prieš penkerius 
metus. 

Sv. Mišias atnašavo kun. P. 
Cibulskis. Į pamaldas atsilankė 
gražus būrelis narių ir pri
jaučiančių, kurie savo maldose 
prašė Aukščiausiąjį suteikti 
jiems amžiną ramybę jo prie
globstyje. Pamaldoms pasibai
gus, visi buvo pakviesti į sve
tainę kukliems pusryčiams. 
Prieš pradedant pusryčiauti, 
gražų ir išsamų žodį tarė kuopos 
p i rmin inkas J. Jokubka . 
nusakydamas jų šios žemiškos 
kelionės vargus ir su pasiauko
jimu įdėtus darbus Dievo ir 
tėvynės labui. 
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Maldas sukalbėjo ir maistą 
palaimino kun. P. Cibulskis. Po 
to buvo uždegtos žvakės, kurios 
buvo skirtos pirmoji — už a.a. 
Antaną Janut į , antroji — už 
Stefaniją Jonut ienę , trečioji 
— už a.a. Adelę Gabalienę. 
ketvirtoji — už visus mirusius 
Vyčių narius ir penktoji — už 
atsikuriančią Lietuvą. Žvakių 
uždegimą atliko Sabina Henson 
ir Antanina Repšienė. 

I pusryčius truputį pavėlavęs 
atsilankė prel. Juozas Prunskis, 
kuris pasidžiaugė tokia gražia 
tradicija mirusiems pagerbti. 
Dar kalbėjo valdybos nare A. 
Repšienė, ypač pažymėdama 
a.a. Adelės Gabalienės, kaip 
didelės veikėjos ir patriotes dar 
bus okupuotai Lietuvai. 

Ta pačia proga noriu pasakyti 
apie Vyčių organizaciją ir jos 
įkūrimą — JAV lietuvių Romos 
katalikų jaunimo organizacija 
jaunimo atstovų įkurta 1913 m. 
Lavvrence. MA. ir tebeveikianti 
iki šiol. Nepr ik lausomybės 
laikais Vyčiai darydavo ekskur 

sijas \ Lietuvą. Okupacijos 
metais Vyčių organizacija daug 
darbavosi, rašydami laiškus 
senatoriams, kongresmanams, 
prašydami gelbėti Lietuvą ir jos 
žmones. Ir dabar Vyčių kuopos 
tebevykdo tą pačią veiklą, dirb
dami, kad Lietuva būtų laisva 
ir nepriklausoma. Tik gaila, kad 
maža da l i s mūsų naujųjų 
ateivių jaunimo teįsijungė į šią 
garbingą organizaciją. Aš pati 
jaučiu garbę, būdama Lietuvos 
Vyčių senjorų kuopoje. 

Ant. Repš ienė 

S T U D I J U O S SOVIETU 
EKONOMIJĄ 

Trys Šiaurės Illinois universi
teto studentai iš Vidurvakarių 
išvyko j Sovietų Sąjungą 
s tud i juo t i jų ekonominių 
reformų. Margaret Brandt, 27 
m., iš Oak Lavvn. Brady Tauber. 
23 m., iš Arlington Heights. ir 
Angelą VVeck, 25 m., iš Peoria. 
Jie studijuos Maskvos technolo 
gijos institute. 

Visų plojimu buvo patvirtinta penktadienį, gruodžio 28 dieną. 
Bus ir vėl malonu su visais 
pasimatyti. Visiems nariams jų 
šeimoms linkime linksmų Kalė
dų švenčių. 

-A-

Lemont, IL 
PAGERBS 

NUSIPELNIUSIUS 
ASMENIS 

nauja valdyba: pirm. P. Beina 
rauskas. vicepirm. V. Paliu
lionis. sekr. Pr. Masilioniene. 
kas. V. Rutkauskas, pareng. 
vad. I. Beinarauskienė ir na
riais A. Matulis ir K. Rožans 
kas. Valdybai duota teisė, 
reikalui esant, kooptuoti valdy
bai narį. Revizijos komisijon iš
rinkti: J. Masilionis, B. Braz
džionis ir P. Peleckas. 

Po susirinkimo buvo vaišės, Kasmet I l l inois l i e tuv ių 
paruoštos I. Beinarauskienės, respubl ikonų 'yga ruoš ia 
talkininkaujant K. Rožanskui ir atžymėjimų pietus, kurių metu 
kt. Jų metu VI. Paliulionis pagerbiami asmenys savo dar-
parinko svečiams iš Lietuvos bu ir veikla politinėje, kultū-
aukų buvo pabendrauta ir rinėje. visuomeninėje veikloje 
pasišnekučiuota dar geroką nusipelnę visu dėmesio ir 

r 

valandą. 
P . R. 

SUVALKIEČIU 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Vėl vasara prabėgo. Nors va
sara nebuvo graži, bet mes 

padėkos. Šių metų žymenų įtei
kimas — pietūs įvyks gruodžio 
2 dieną, sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Lietuvių cen t re . Lemonte . 
Lietuvio žymuo šiais metais 
paskirtas prelatui dr. Juozui 
Prunskiui. kuris visiems pa 

spėjome pailsėti, papiknikauti. žįstamas. kunigas, žurnalistas 
pauogauti ir pagrybauti. Su- ir labai Lie tuvą myl in t i s 
lauke rudens pasiruošiame asmuo, skyręs visą gyvenimą ir 
žiemužei. Pradedame nuola 
tinius organizacinius susirinki 
mus. 

Spalio 26 d., penktadienį 
draugijos nariai rinkosi į Z. Ko 
jak salę dalyvauti susirinkime 
Tą dieną dalyvaujant 46 draugi 
jos nariams 1 vai. p.p. susi 
rinkimą atidarė pirm. Alex Na 

darbą šūkiui: Deivui. Tėvynei ir 
Artimui Jis žinomas ir gerbia
mas ne vien lietuvių, bet gerai 
pažįstamas ir kitų tautinių 
grupių tarpe savo darba is 
Pavergtose tautose. Juodojo 
kaspino ir kitose organizacijose. 
Ilgametis Amerikos Lietuvių 
Tarybos informacijos vadovas, 

vardauskas. sveikindamas gau daug rašęs ir keles Lietuvos rei-
siai susirinkusius ir entuziastiš- kalus amerikiečių spaudoje 
kai nusiteikusius dalyvius. Prel. Juozas Prunskis visada 
Minutės susikaupimu pagerbti randa laiko visur dalyvauti. Ar 
visi mirusieji draugijos nariai tai demonstracijos ar politinis. 
Protokolą perskaitė sekr. V. U- kultūrinis renginys, niekad 
tara. Priimtas kaip skaitytas, neatsisako, o po to dar įvykį 
Iždininkei išvykus atostogų, ją aprašo. 
pavadavo V. Utara. atlikdamas Lietuviai respublikonai ypač 
visas ižd. pare igas . B glaudžiai bendradarbiavo su 
Žemguliene pranešė apie prel Prunksiu. Jis labai gerai 
įvykusią mūsų narių šeimos suprato svarbą lietuvių dalyva-
nelaimę A. Folius susirgo. Buvo vimo šio krašto politinėje veik-
gydomas ligoninėje ir namuose, loję ir šj darbą rėmė. 
o M. Folienei šuo sudraskė koją. Atžymėjimo pietų metu bus 
Linkime abiems sveikatos. B taipogi įteiktas Laisvės žymuo. 
Žemguliene pranešė , kad kuris dažniausiai skiriamas ne 
gegužinė, kuri buvo birželio 24 lietuvių kilmės ameniui už 
davė pelno Tą pelną prašė talką Lietuvai. Šiais metais šį 
paskirstyti aukomis spaudai ir žymenį priims Illinois valstijos 
radijui Nutarta pasveikinti su senatorė Judy Baar Topinka. 

A.tA. 
STEFANIJA AKAVICKIENĖ 

Gyveno VVaukegan. IL. 
Mirė 1990 m lapkričio 24 d.. 5:35 vai. vakaro, sulaukusi 

78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Telšių apskrityje, Nevarėnų miestelyje 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elena ir žentas 

Eduardas Skališiai. brolis Rapolas Montrimas su žmona 
Marija, sesuo Liuda Rimdzevičienė Lietuvoje, broliene Joana 
Montrimiene. sūnėnas Rapolas A Montrimas su žmona Jean. 
dukterėčia Stefanija Montrimaitė ir kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velione buvo našlė a.a. Vlado ir sesuo a.a. Liudo 
Montrimo. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, lapkričio 28 d. nuo 5 iki 8 
v.v. Peterson Funeral Home koplyčioje. 408 N Sheridan Rd.. 
Waukegan, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 29 d. Iš koplyčios 
9:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčią, Waukegan. IL.. kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionės sielą. Po mišių bus nulydėta j Ascension 
kapines, Libertyville. IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę duktė, brolis, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gary Marsh Tel 708-623 0495. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS VASAITIS 

Lapkričio 28 d. suėjo vieneri metai, kai netekome Vyro 
ir Tevviio Jono Vasaičio. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti Joną šią dieną. 

Pasnigę liūdi: žmona, duktė ir sunūs su šeima. 

A.tA. 
ANTANINAI GAURULIENEI 

mirus, jos liūdinčiam sūnui GYČIUI su šeima ir 
seserims VLADISLAVAI ir JUZEI su šeimomis, reiš
kiam' širdingą užuojauta 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų namus 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kit i S. C . Lack l a i d o t u v i ų namai : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hills 

Hickory Hills 
Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd . 
2424 VV. 69 St . 

Prane ir Otonas Knpteimai 

Chicago Ridge, IL 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette runeral Home 
2533 V\cM 7Ut street 

( hicago. Illinois MV>21» 
l-012M7fc-Z3«5 

Hills I untT.il Home 
10201 Suith Roberts Road 
P.į los H i l l s I l l ino i s MUrS^ 

7 0 8 - 4 W - 4 4 S S 

Petkus Funeral Home 
1410 Suith ^>th Avenue 

( KCTO, I l l ino i s HVv^) 

708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144^ South ^>th Avenue 

( uero I l l inois M V ^ l 

708-6S2-I003 

Visus laidotuvių namus salile pasiekti 
skambindami l-(3l2)-476-234S 

ANTHONY B PFTKL'S 
[K)NA1I> A PY T M S 

DONAI D M. PETKUS 
I AVVR1NCE C. GASLNAS 

file:///1arquette
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x S e s . O n a Mika i l a i t ė , da
bar gyvenanti Lemonte, gruo
džio 2 d., sekmadienį, po 11 vai. 
Mišių, Šv. Antano parapijos 
(Cicero, DL) salėje kalbės apie 
lietuviams būdingo dvasingumo 
bruožus. Tai pirmasis iš Čia 
vykstančių Adventinių pokal
bių. Kviečiame visus atvykti į 
Mišias ir tada užsukti salėn, 
užkandus kava ir pyragaičiais, 
pasiklausyti įdomių minčių, jas 
padiskutuoti , pasisvečiuoti. 

x P i a n i s t o A n d r i a u s Kup
r e v i č i a u s koncertas įvyks šį 
šeštadienį, gruodžio 1 d., 7 v.v. 
Ba lzeko L ie tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje. Programoje pianistas 
skambins Chopino, Čiurlionio, 
D e b u s s y , Rave l ir Liszto 
kūrinius . Po koncerto vaišės. 

x A. S a u d a r g a s , Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris, ir A. 
Abišala, deputatas ir derybų su 
Sov. Rusija koordinator ius , 
dėkoja JAV LB krašto valdybai 
už personalinius kompiuterius 
ir priedus, kurie yra panaudo
j a m i de rybose su Sovie tų 
S ą j u n g a . Tokios s i s t e m o s 
efektyvumas, jie rašo, pilnai 
pasi teis ina ir ateityje tokios 
sudėties elektroninės technikos 
komplekta i labai praverstų. 
Laišką gavo LB krašto valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma. 

x P r a t ę s ė , .Draugo" prenu
m e r a t ą su 10 dol. auka už kalė
d i n e s ko r t e l e s , ka lendor ių : 
V a l e r i j u s G r a ž u l i s , I r e n a 
Ančerys, Elena Jurkėnienė, A. 
Sakalas , Frank Baluta, Aldona 
K a m a n t a s , Peter Stadalnik, 
Gedas Drazdys, Kazys Kynas, 
A. Karmuza, B. Tampauskas, P. 
Andrul is , Anne Kratage, Pok-
nis , Sophia, Vladas Paalksnis. 
Labai ačiū. 

x P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a 
tą , pridėjo po 10 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių: Z. 
Dabrila, Leonas Petronis, Anna 
Krasmakevich, Koste Diciunas, 
J . Dudėnas, A. Folius, Jonas 
Gimžauskas, Joseph Mažeika, 
Aldona Dagys, Česlovas Tumi
n a s , Izalella Parulis. A. Navar-
dauskas , M. Čepulis, Juozas 
Rimkus ir Bruno Bendoraitis. 
Ačiū. 

x Dainavos ansambl io reli
ginis koncertas bus gruodžio 16 
d., Šv. M. M. Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioj Brighton Par
ke. Koncerto pradžia 3:00 vai. 
p.p. Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. 

x Knygos Lietuvai trečias 
20 tomų konteineris iš Jaunimo 
centro Chicagoje iškeliavo į 
Martyno Mažvydo biblioteką 
Vilniuje lapkričio 26 d. Visi trys 
konteineriai buvo suorganizuo
ti Li tuanis t ikos tyr imų ir 
studijų centro, vadovaujant 
pirm. dr. Jonui Račkauskui ir 
vicepirm. Broniui Juodeliui. 
Konteinerio pakrovimui talki
ninkavo apie 20 asmenų. 

x Prel . J u o z a s P runsk i s už 
jo ilgametę plačiašake veiklą 
bus pagerbtas šį sekmadienį, 
gruodžio 2 d., 1 vai. p.p. Lietu
vių centre, Lemonte, Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
tinėje žymenų popietėje. Ta 
pačia proga „Laisves" žymuo 
bus įteiktas senatorei Judy 
Baar Topinka, o „Pasižymėjusio 
jaunuolio" — muz. Dariui Poli-
kaičiui. Lygos valdybos narys 
inž. Leonas Maskaliūnas bus 
pagerbtas „Už nuopelnus" žy
meniu. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Kadangi bus tiekia
mi karš t i p ie tūs , prašoma 
iš anksto pranešti LR Illinois 
lygos pirm. Vytautui Jasine-
vičiui tel. 708-985-4905. 

x „ K e r n a v ė s " tun to Kū
čios, rengiamos sekmadienį, 
gruodžio 16 d., 5:30 vai. vak. (o 
ne 3 vai. p.p.) Jaunimo centro 
maž. salėje. Laikas pakeistas at
sižvelgiant į tuo pat laiku vyk
siantį Dainavos ansamblio reli-
ginj koncertą 

x Pa t iks l in imas . Lapkričio 
24 d. „Drauge" buvo paskelbtas 
sąrašas tų, kurie vietoj gėlių, 
mirus Leonardui Keru l iu i . 
aukojo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui. I ta sąrašą dar 
reikia įrašyti V a n d o s ir Vacio 
Mažeikų šeimą, kurie tam 
pačiam reikalui aukojo 50 dol. 

x Alvudo pažmonys , kuris 
paprastai būna sekmadieniais, 
bet praėjusį sekmadienį 
neįvyko, bus ateinantį sekma 
dienj. gruodžio 2 d . 2 vai. p.p. 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas Skambinti: Bell-
Bace RE. te l . 778-2233. 

<sk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W 6? St , ChicaRO, II MV,29 

T>| (1-312> 776-S162 
14W0S B*llRd . Lockport II 60441 

Tel (70HI M) 1-480* 
Valandos pa^al susi tanni j 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S Ked/tt Avrnuf 

Chicago. II M*2<> 

T e l . (1-312) 776-8700 
I >.irK- v,)! nu . ' u IKI 7 \ . i! \.)k 

š - i tad * v r iki I \.)i .1 

x I g n a s M e d ž i u k a s iš Los 
A n g e l e s , Ca l . , „ D r a u g o " 
bendradarbis, garbės prenume
ra tor ius , pratęsė prenumeratą 
viener iems metams su visa 
šimtine ir palinkėjo visiems ge
ros sėkmės. Nuoširdus ačiū už 
viską. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2301 VV. 69th SLeet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K Ogden A v c . Ste IH-2 
Hinndal*. II S052I 
Tel. <70*> m - 3 1 5 7 

Valando* p«Kal susi tar imą 

x Šv. Kryž iaus bažnyč io j e 
l i e t u v i š k o s p a m a l d o s nuo 
sekmadienio , gruodžio 2 d. 
prasidės nauju laiku — 9:30 vai. 
ryto. Praneša Šv. Kryž iaus 
L ie tuv i škų P a m a l d ų komite
t a s . 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tan t iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
t ikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose Prašome kreipt is : 
G . T . I N T E R N A T I O N A L . 
I N C . . 9525 S. 79 th A \ e . , 
H i c k o r y Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk^ 
x N a u j u s M e t u s su t ik i t e 

Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991: 14 naktų 
Lietuvoje, viena nakt is Kopen 
hagoje. Kel ionės ka ina : iš 
Chicagos $1.675, iš New Yorko 
$1.575. Nedelskite registruotis 
A m e r i c a n T r r v ei Service Bu-
r e a u , 9727 S. Wes te rn Ave.. 
C h i c a g o . IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x Nor in t pirkt i bei p a r d u o 
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt . a r G e n ę Belec
k u s . 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, Fla . 32428. tel. 
904773-3333. 

(sk) 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka; A. N. Kulpavičius, 
Irene Grigaliūnas, Stella Mau
rukas, Sophia Pinto, M. Kizis, 
K. Cicėnas, Vyt. Rusteikis, 
Helen Carter, N. V. Udrys, G. 
Sileika-Evereit, A. Landsbergis, 
Romas Tervydis, Ona Damb
rauskas, S. Pikūnas, Vincas 
Simaske, A. Maslauskas, dr. 
Domas Mikuta, Bronius Unde-
rys, A. Baltrušaitis, S. Vilins-
kas, Gedas-Elviea Žemaitis. 
Ačiū. 

x LB Detroito, Mich., apy
l inkės p i rmin inkas Jonas Ur
bonas rašo: ,,... apylinkės 
valdyba, didžiai vertindama 
lietuviškos spaudos reikšmę, 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje 
ir ,Draugui' minint 81-rių 
metų sukaktį, sveikina .Drau
go' leidėjus ir visą redakcinį ir 
administracinį personalą, linki 
i š tvermės ir siunčiame 75 
dolerių auką ,Draugo' leidimui 
paremti". Nuoširdus ačiū už 
gražius linkėjimus ir auką. 

x J . Vaičel iūnas, Toronto, 
Kanada, „Draugo" ar t imas 
b e n d r a d a r b i s , Genovaitė 
Užubalis, Fox River Grove, 111., 
Pranas Mačernis, Chicago, 111. 
garbės prenumeratoriai, nuošir
dūs dienraščio rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. G. 
Užubalis dar pridėjo ir prierašą: 
„Sėkmės Jūsų darbuose ir lai 
gyvuoja .Draugas'! Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

KVIEČIAME PAŽIŪRĖTI 
VAIZDAJUOSTĖS 

„Kardinoias Bernardinas ir 
lietuviškų parapijų klebonai 
lanko Lietuvą". Brighton 
P a r k o apy l inkės Lietuvos 
Vyčiai, kuopa Nr. 36, ir Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapija rengia šį vaizdajuos-
tės-skaidrių vakarą visiems, 
kurie nori pamatyti ir išgirsti 
apie š.m. rugpjūčio mėn. kelionę 
po Lietuvą ir Vilnii;. Kalbės ir 
į klausimus atsakinės parapijos 
klebonas kun. Anthony C. Pu-
chenski ir vikaras kun. Antho
ny Markus. 

Pasakojimas apie šią kelionę 
bus anglų kalba (pageidaujant, 
bus verčiama į lietuvių kalbą). 

Vakaras įvyks šeštadienį, 
gruodžio 1 d. 6:30 v.v. (po 5:30 
v.v. šv. Mišių) mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. (1 bl. į 
rytus nuo California Ave.). 
Įėjimas veltui. Po filmo — 
vaišės. 

Šis istorinis filmas, pirmas 
Chicagos kardinolo vizitas Lie
t u v a i , bes i la isv inančia i iš 
Sovietų Sąjungos, verta visiems 
pamatyti. Pavergtosios Latvijos, 
Estijos ir Ukrainos respublikos, 
kaip ir Lietuva, šiuo metu taip 
pat siekia nepriklausomybės. 

mik ŽVAIGŽDUTE 
HMSJL4 M įsteigtas Lietuvių Mokytoj Sąjungos Chicagos afcyrifln* 

Redaguoja J. Pi*ta*. Medžiagą supti: 3206 W. flBtfa Ptece, Chicago, IL 60629 

TAU, JĖZULI 

Tau, Jėzuli, žydi gėlės, 
Tau paukšteliai gieda, 
Tau saulutė skaistutėlė, 
Kur padangėm rieda... 

Tau baltoji ramunėlė, 
Kur pievelėj žydi, 
Tau margoji plaštakėlė, 
Kur laimužę lydi... 

Tau žali laukai ir pievos, 
Tau pilki arimai, 
Tau mūs širdys, mūsų sielos, 
Norai ir troškimai. 

Tau sukrypusi pirkelė, 
Tau didingi rūmai. 
Tau mūs džiaugsmas ir 

vargeliai — 
Visa Tau tebūna! 

Ugnė Mažeikaitė 
Lietuva. 

LAIŠKAS I LIETUVA 

Miela Loreta, 

x Greit pa rduodu v ienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5969 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 
x Pa t r i a dovaninių prekių 

ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 da rbo 
d ienų la ikotarpyje . 10 sv. 
miltų. 10 sv. cukraus. 6 sv. 
ryžių, 29 oz. dėžė persikų. 4 sv. 
valg. druska. 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 
2 dež. razinų. 64 oz. aliejus. 1 
dež įvairių arbatų. 39 oz. 
pupelių kavos. 12 oz. kakavos. 
Pilna kaina $100.00 - kreiptis 
„ŽAIBAS" 9525 S o u t h 79th 
Ave.. Hickory Hills. m . 60457. 
Telefonas (708) 430-8090. 

(sk) 

Neseniai gavau tavo laišką. 
Labai ačiū. Man buvo malonu iš 
tavęs girdėti apie visas naujie
nas ir jūsų gyvenimą Lietuvoje. 

Esu beveik aštuoniolikos me
tų amžiaus, tuoj baigsiu gimna
ziją (už mėnesio). Mane domina 
muzika, l ietuviška veikla. 
Mėgstu skaityti, rašyti laiškus. 
Planuoju studijuoti prekybos 
mokslą (biznį) vietiniame uni
versitete, Californijoje, netoli 
namų. 

Norėjai daugiau sužinoti 
apie jaunimą. Mūsų bendruome
nėje mūsų jaunimas yra labai 
veiklus. Papasakosiu apie lietu
višką veiklą: lankau lietuvišką 
seminarą, kurį baigsiu šiais me
tais. Studijuojame apie dabarti
nę politiką Lietuvoje ir lietuvių 
literatūrą. Priklausau skautų 
organizacijai ir ateitininkams. 
Mėgstu stovyklauti moksleivių 
ateitininkų stovykloje Dainavo
je ir skautų stovykloje Californi
joje. Dalyvavau Tautinėje sto
vykloje Ohio ir ..Gintaro" vado
vių mokykloje Californijoje. Da
lyvauju šokių ir dainų ansamb
lyje „Spindulys Esu dalyvavu
si dviejose tautinių šokių šven
tėse ir daugelyje psirodymų. Vi
sas jaunimas panašiai bendrau
ja su lietuviais. Demonstruoja
me. Demonstracijose daug žmo-

' nių dalyvauja. 
Laisvalaikio metu jaunimas 

mėgsta smagiai praleisti laiką: 
kalbėtis, lankyti koncertus (daž
niausiai roko) ir bendrauti. 
Daug kalbamės apie Lietuvą ir 
ieškome būdų jai padėti pagal 
mūsų galimybes Renkame vais
tus, kad pasiųstume į Lietuvą, 
klausome žinias, -kaitome laik
raščius, rašome laiškus Ameri
kos prezidentui 

Ką mėgsta daryti jūsų jauni
mas? apie ką galvojate, kaip 
bendraujate? Man būtų įdomu 
sužinoti, kas jums labiau 
s v a r b u , kas nesvarbu? 

Lauksiu tavo atsakymo. Labai 
norėčiau dažniau *u tavim susi
rašinėti. 

Tara Barauskai tė , 
Los Angeles ^v. Kazimiero 

aukštųjų kursų studentė, 
1..A8 čia gyva") 

Napoleonas Vilniuje. 
Piešė Lisana von Braun, 8 sk. 

Marąuette Parko lit. m-la. 

mes gyvename. Visiems bus la
bai smagu. 

Aš manau, kad Lietuva turėtų 
prisijungti prie NATO. Lietu
viai norės išlaikyti savo kalbą, 
nes ji yra viena iš seniausių kal
bų Europoje. Norės išlaikyti 
kultūrą ir religiją. Lietuva turės 
kariuomenę, kuri gins Lietuvą. 
Tokias kariuomenes turės Lat
vija ir Estija. 

Petras S tepona i t i s , 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys, Kanada 
(Jubiliejinis leidinys) 

LIETUVA SULAUKS PILNOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

LIETUVA 2050 METAIS 

Gal vieną diena po labai daug 
metų, Lietuva bus visiškai lais
va Kai šitaip atsitiks, aš ma
nau, kad lietuviai iš kitų kraš
tų (Amerikos. Kanados. Angli
jos, Australijos galės vykti ap
lankyti savo ginvnes. Mes galė
sime keliauti į Latviją ir Estiją 
ir ten galėsime aplankyti gimi
nes. Žmonės iš Lietuvos galės 
vykti į Amerika ir matyti, kaip 

Mes visi esame lietuviai, bet 
ar mums visiems Lietuva y r a 
tikrai brangi? Ar mums svarbu, 
kas tenai darosi? Ar mes daro
me viską, kas galima, jai padė
ti? 

Mūsų krašto politiniai vadai, 
prieš keletą dienų buvo nuvykę 
į Sovietų Sąjungą. J ie bando su 
sovietais gerus santykius palai
kyti. J iems taip pa t rupi Balti
jos valrtybės. Kanados vadų 
nuomonė, kad sovietai neteisė
tai užėmė Lietuvą, Latviją, Es
tiją, dar nėra pasikeitusi. Po 
Gorbačiovo paskelbto „glasnost", 
Pabaltijo kraštų žmonės gali 
laisviau kalbėti, demonstruoti. 
Lietuviams yra lengviau išvyk
ti į užsienį ir užsieniečiams 
lengviau atvykti į Lietuvą, negu 
buvo anksčiau. 

Lietuviai nori pilnos nepri
klausomybės. Daug kas bijo, 
kad sovietai neužgniaužtų Lie
tuvos laisvės siekių jėga — pa
siųsdami kariuomenę. Šiuo me
tu sovietai tvirtina, kad ka
riuomenės į Pabaltijo kraš tus 
nesiųs. Niekas tikrai nežino, 
kas gali atsitikti. Jeigu esame 
tikri lietuviai, padėkime mūsų 
kraštui kiek galime daugiau ir 
tikėkimės, kad Lietuva sulauks 
pilnos nepriklausomybės. 

Daiva Undery tė , 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

mokyklos mokinė. 
(Maironio mokyklos metraštis) 

(DOMIAUSIAS VASAROS 
ĮVYKIS 

Praėjusią vasarą aš vykau į 
Lietuvą su šeima. Šios atostogos 
buvo pačios įdomiausios. Mes 
nuskridome į Maakvos aerodro
mą. Buvo labai baisu pamatyti 
visus jaunus bernus, kurie 
nešiojo uniformas ir į mus 
laisvai žiūrėjo Aš negalėjau 
tikėti, kad aš buvau Sovietų 
Sąjungoje. Skrendant j Vilnių 
man ausis skaudėjo, kad net 
pradėjau verkti. Tas lėktuvas 
atrodė, lyg buvo padarytas iš 
popieriaus. 

Pagaliau atsiradome Vilniuje. 
Buvo naktis, mes nieko negalė
jome matyti. Daug giminių 
visus atvykusius sveikino su 
gėlėmis ir bučkiais. Kai atsira
dome viešbutyje, buvo labai 
keista pamatyti Lietuvos lie
tuvius, jų elgėsi ir apsirengimą. 
Kai aš žiūrėjau pro langą. 

mačiau Gedimino pilį su plevė
suojančią t r i s p a l v e . Aš 
negalėjau t ikėt i , kad buvau 
Lietuvoje. 

Visą gyvenimą apie tą valsty
be mokiausi ir pagaliau galėjau 
ten praleisti vasarą. Man tas 
vaizdas buvo taip įspūdingas, 
kad trispalvė vėl galėjo laisVai 
plevėsuoti. Aš parodžiau tai 
visai šeimai ir pati susijau
dinau. Nors lauke buvo tamsu, 
bet vėliava buvo gerai matoma. 
Niekada to vaizdo nepamiršiu ir 
nepamiršiu t ų jausmų, kuriuos 
ištyvenau per visas atostogas 
Lietuvoje. 

D a n a Rugieniūtė, 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

l i t . m-los mokinė. 
(„Žiburio spinduliai"). 

P A D Ė K O S DIENA 

Ruden i v i s i amerikiečiai 
švenčia Padėkos dieną. Ši diena 
nėra tam skir ta , kad niekas 
neturi važiuoti į darbą, bet yra 
labai ypat inga diena. Visa 
šeima susijungia iš arti ir toli ir 
susėda prie vieno stalo, kad 
padėkotų Dievui už viską, ką jie 
turi. Dėkoja už namus, už turtą, 
už seimą, už sveikatą ir dar 
svarbiau, kad gali laisvai gar
binti Dievą. 

Visi lietuviai Amerikoje dabar 
švenčia Padėkos dieną, lyg būtų 
lietuviška šventė. Nėra blogai, 
kad mes taip darome. Yra labai 
gražu, kai žmonės yra dėkingi. 
Suteikia m u m s laiko praleisti 
ka r tu su šeima, padėkoti už 
visas dovanas ir už Lietuvos 
ateinančią laisvę. 

D a n u t ė Rugieniūtė , 
(„Jaunystės šauklys"). 

Detroitas 

Amerigo Vespucci (Americus 
Vesputius). 

GALVOSŪKIS NR. 36 

Jei mano kišenėje esančius 
dolerius padalysite iš dviejų, 
trijų, keturių, penkių ar šešių, 
visuomet gausite vienu doleriu 
daugiau kiekvieną kartą. Kiek 
mano kišenėje yra dolerių? 

(5 taškai) 

P a t s negreičiausias paukštis 
yra žvirblis. Jis neskrenda 
greičiau ka ip 61 kilometrą per 
valandą. Laukinės anties greitis 
apie 100 kilometrų per valandą, 
balandžio — 117, žuvėdra gali 
skrist i 223, o sakalas - 360 
kilometrų per valandą. 

GALVOSŪKIO N R 16 
ATSAKYMAS 

Šunų veislės: 1. Corgi (Velso 
veislės šuo). 2. Boxer (nėra 
žodyne liet. pavadinimo). 3. Poo-
dle (lietuviškai pudelis). 4. Col-
lie (škotų aviganis, kolis). 5. 
Spaniel (Spanielis). 6. Alsatian 
(aviganis, pėdsekys). 7. Cairn. 

Kaip matote, lietuviai neturi 
lietuviškų šunų veislių pavadi
nimų. 

GALVOSŪKIO N R 17 
ATSAKYMAI 

Pi rmoje eilėje: obuolys, 
kriaušė, apelsinas, morka. Nesi
derina morka.nes ji neauga a n t 
medžio. 

Antroje eilėje: vyšnios, citrina, 
bananas, anr.nasas. Nesiderina 
a n a n a s a s , nes j i s neauga 
medyje. 

Trečioje eilėje: taurė, stiklinė, 
puodukas, kiaušiniams įdėti įn-
dukas. Šis paskutinis nesideri
na , nes nevartojamas gėrimui. 

Ketvirtoje eilėje: kojinė, batas, 
aulinis batas, pirštinė. Ši pasku
t inė nesiderina, nes nevarto
jama kojų apavui. 

GALVOSŪKIO N R 19 
ATSAKYMAS 

Skaičiuojant nuo 1 iki 999, 
skaitmenį vieną teks parašyti 
300 kartų. 

GALVOSŪKIO N R 20 
ATSAKYMAS 

Šis i ta lų atradėjas vadinasi 

GALVOSŪKIS N R 37 

(Žiūrėkite raidyną) 

Tarp daugybės raidžių yra 
pasislėpę 10 Lietuvos ežerų. Vi
si jie prasideda raide A. Duota 
didesnių vietovių ar apskričių 
pavadinimai, kurių apylinkėse 
t ie ežerai yra. Tie pavadinimai 
nieko bendro neturi su galvosū
kiu, t iktai dėl informacijos. Tuo 
pačiu pavadinimu yra ežerų ir 
įvairiose kitose vietovėse, čia jos 
nesurašytos. Štai ežerų vardai, 
kuriuos rasite ir apibrauksite: 
1. Abisavas (Salakas). 2. Abis-
dra (Daugai). 3. Abromiškis (Už
paliai). 4. Acintas (Pabradė). 5. 
Adamavo (Švenčionys). 6. Ado
maitis (Molėtai). 7. Agarinis 
(Dusetos). 8. Agionė (Panevė
žys). 9. Agluona (Veliuona). 10. 
Aguonis (Liubavas). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 38 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia nupiešta raidėmis sužy
mėtos įvairios figūros. Tarp tų 
įvairių yra dvi panašios. Jas su
raskite ir pažymėkite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 39 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia nupieštas žvėriukas (tik 
galva), kuris turi ryšio su 
besiartinančiomis Kalėdomis. 
Sujungę taškus, sužinosite ir jo 
vardą. Atsiuntę jo pavadinimą, 
gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS N R 40 

Pasiskaitę literatūros, atsaky
kite į žemiau pateiktus klausi
mus. Kas atsakys plačiau — su 
paaiškinimais, gaus 10 taškų, o 
kas trumpai — tik 5 taškus. 

1. Kokie daiktai rūdija0 2. Kas 
yra rūdys? 3. Kodėl rūdija drėg
nose vietose? 4. Ar ir sausose 
vietose rūdija? 5. Kaip apsau
goti daiktus nuo rūdijimo? 


